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 ا

 ۳ همدقم

 بيخ رلا نيمعرلا هللا مسي

 ةمدقم

 نم «انلامعأ تائيس نمو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هيدهتسنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا
 نأ دهشأو هل فايرش ال هدحو هلا الإ هلإ ال نأ دهشأو هل يداه الق للضي نمو هل لضم:الف هللا ةدهي

 ايل ملسو «نيدلا موي ىلإ ناسحإب هعابتأو هباحصأو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص «هلوسرو هدبع ادمح ا

 س ایا تارک ا دق

 ةصاحخ ملعلا اذه يسرادل ىربك ةيمهأ اهو قطنملا ملع يف بتكلا مهأ نم بيذهتلا حرش' باتك نإف
 .ةيويسألا لودلا نم امهريغو دنطاو ناتسكابلا ةيدنهلا ةراق هبش يف ةينيدلا سرادملا بالطل

 انليجف «ةيضاملا روصعلا نع اماه تفلطلا دق رضاخلا اترضع ق ذاهذألاو ماهفألا نأ يف دحأ كشيال امك

 ىلإ ةفاضإلاب ءانفالسأ هنم دافتسا ام ردقب يملعلاو ئيدلا انثارت نم ةدافتسالا نآلا عيطتسي ال ديدجلا

 .ةعدقلا ةعابطلا ىلع ةعوبطملا بتكلا نم ةدافتسالا هب تبعص دق ةعابطلا لاحم يف ريغتلا ثودح

 نوعب -تماقف «ةثيدح ةعابط يقو ديدجلا هبوث يف " بيذهتلا حرش " باتك جرخي نأ ىلإ رمألا جاتحاف

 ةعامج نم ةنجللا نيوكتب انمق ؛لمشأو متأ ةدئافلا نوكتلو «ةمهملا هذه ءادأب ىرشبلا ةبتكم - هقيفوتو هللا

 .ماري ام ىلع باتكلا اذه جارحإل وحنلا ملع يف نيعرابلا ءاملعلا

 لكشب هحارخإلو باتكلا اذهل قيقدتلاو حيحصتلاو ةعجارملل اهدهج ىراصق ةنجللا هذه تلذب دقو

 .نيسرادلل لّهسيو نيرظانلا رسي مئ
 .ريدقلا يلعلا وه هنإ ءانتانسح نازيم يف ريصقلا دهحلا اذه لعجي نأو ءانيواسم رتسيو انيعاسم لبقتي نأ هللا لأسن

 رشلاو ةعابطلل "ىرشلا ةبكم" ةرادإ

 ناتسك اب -يشتارك

 ها ٤۲۹ «ةجحلا يذ ۹



 :باتكلا اذنه ف المع جهنم

 «نيطخلا نيب " بيذهتلا حرش " هحرش انلعجو نتملاك " قطنملا بيذق باتك انلعج
 .ةيشاحلاك ةمهملا عضاوملا حرشل " ناهجهاش هفحت انرتحاو

 " بيذهتلا حرش " يفو نتملا يف " قطنملا بيذمت "باتك صوصنل رمحألا نوللا انرتخاو
 .هيف ةدراولا ةينآرقلا صوصنللو باتكلا اذه نيوانعلو

 ةيدنملا تاعبطلا يف دجوت ىلا ءامهيلك يشاوحلاو نتملا يف ةيئالمإلا طالغألا حيحصت

 .ةيناتيسكا ابلأاف

 .تاحفصلا سأر يف ثحابملا نيوانغ ةفاضإ

 .يشاوحلا يف اهحرش مت يلا 'دوسألا' لكشلاب بانكلا صوصن ةباتك
 .يشاوحلا يف حرشلل اهانرتحخا ىلا تاملكلل رمحألا نوللا

 .اهيلع ميقرتلا تامالع عضو عم ةئيدحلا ءالمإلا دعاوق قفو صنلا ةباتك

 .ةبعصلا تاملكلا نم لكشي وأ سبتلي ام ليكشت

 ةا لاس اک الا ارا لاو داو فلقاو ةعولعو نيدلا »سك افرق لآسف او

 هلعجي نأو ملعلا لهأو بالطلا هب عفني نأو «هدنع الوبقم ,ميركلا ههجول اصلاح اذه انلمع لعجي نأ ىلاعتو



 دمحلا ثحبم ٥ ىلاعت هللا دمه ف ةحابيدلا

 ميجر نمحّرلا هللا مسب

 ريخ ثيدحب ًءادتقاو «مالكلا ريخب اًعابتا ؛ةيمستلا دعب هللا دمحب هباتك حتتفا :هلل دمحلا :هلوق

 .مالسلاو ةالصلا هلآ ىلعو هيلع «مانألا

 ءرارمتسالاو ماودلا ىلع لادلا ردقملا لعافلا مسا ؛نّميتملا وأ كّربتملاب قلعتم قيقحتلا ىلع ءابلا :هللا مسب
 باتكلا ئدتبأ" ريدقتلاف .فوذحملا دحاولا ملكتملا يأ "ئدتبأ" يف رتتسملا ريمضلا نم ةيلاحلا ىلع لحنا بوصنم

 (هفحت)."ءاهتنالاو ءادتبالا يف اًمئاد ميحرلا نمحرلا هللا مسب ب اكربتم

 اكرحم هسفن نم دحو «صقنلا ةمصو نع هب يدتبملا نوصي ىلاعت همساب ءادتبالا حراشلا ىأر امل :خل! هللا مسب
 يأ ميحرلا ةفص يف لمأت امل مث «كرحلا كلذ ىوق ايندلا يف معنلا يطعم يأ نمحرلا ةفص ظحال اذإف .هيلع لابقإلل

 .ةيمستلا نايتإب رطضاف «ةيوق ةوق كرحنا كلذ يوق ةصاح نينمؤملل ةرخآلا يف اهيطعم
 وهو «هب موقي لحم نم هل دبال ءلعفلا ةلوقم نم اًضرع هنوكل لوقلا نأل ؛لئاقلا لوق يأ :هلل دمحلا :هلوق

 نأ دري الف ءاّمكح وأ ينعم وأ اظفل هركذ مدقملا عحرملا نم بئاغلا ريمضلل ديالو «ٌىنعم روك ذم وهف ءلئاقلا
 باوبأ حتفب راعشإو لؤافت حاتتفالا يف ناك املو أدتبا يأ :حتتفا (دبع).روكذم ريغ بئاغلا ريمضلا عجرم

 .ءادتبالا ىلع هراتخا راتخا «ةلدمحلاو ةيمستلا حاتفم نايتإب دصاقملا

 دمحلا نأب «ةلدمحلاو ةلمسبلاب اًعورشم ناك امل «بيترتلاو مظنلا اذهب مظتنملا بترملا ىلاعت همالك نأ نعي :اًعابتا

 (دبع).اكربتو اعابتا كلذك اممي هباتك عرش «ةيمستلا دعب عقاو
 هحولا نم دبال هنأل ؛هل ةلع اًضيأ وه كلذك «ديقملا حاتتفالل ةلع هنأ امكف ءاعابتا :هلوق ىلع فوطعم :ًءادتقاو

 ةيمستلا ثيدح يف يقيقحلا ءادتبالا لمحب عوفرم ضراعتلاو «ديقملا حاتتفالا انهه وهو «نيفوطعملا نيب عماجلا

 ةحص يف نأب يراخبلا حارش ضعب حرص دق :تلق نإف .يأيس امك ديمحتلا ثيدح يف يقرعلا وأ يفاضإلاو
 ؛يناثلا نم اذه «طقف ئعملاب وأ اًعيمج ئعملاو ظفللاب :نيهحولا ىلع ثيدحلا :تلق ؛ةّيجحلل حلصي ال الاقم تيتا

 هيف أدبي مل لاب يذ رمأ لك" ةريره يبأ ثيدحب "دمحلاب" أدب امنإ :ملسملا حرش لوأ يف يوونلا مامإلا ركذ هنأل

 .زوجتلا ليبس ىلع نيئثيدحلاب نيتياورلا ريغ حراشلا نأ الإ "ميحرلا نمحرلا هللا مسبب" ةياور فو ."رتبأ وهف هلل دمحلاب



 دمحلا ثحبم 1 ىلاعت هللا دمح يف ةجابيدلا
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 ءادتبالا تلق ؟قيفوتلا د «ديمحتلا ۾ ةتلا نم لک 2 ي ورم ءادتبالا ثيدح :تلق نإف

 0 قرعلا ىلع وأ ٍقاضإلا ىلع ديمحتلا ثيدح يقو ‹يقيقحل ا ىلع لومحم ةيمستلا ثيدح 2

 LL «يرايتخالا ليمجلا ىلع ناسللاب ءانثلا وه دمحلاو يفرعلا ىلع امهيلك يف

 ءادتقالل حاتتفالا نأ لاؤسلا لضاخ .ديمحتلاو ةيمستلاب ءادتبالاب رمألا ىلع لادلا تيدا يأ :ءادتبالا ثيدح

 ةيادبلا نأل ؛ناضراعتم ناثيدحلاو «ةضراغعملا نع ةتمالس دعب نكمب انإ ثيدحلاب ءادتقالا نأل ؛زوجي ال ثيدحلاب

 عقوم عقاو رورجاو راجل نأ ىلع ءانب ؛هل وأ 5 هتلعح ذكي باتكلا ثاأدنب نعم و «ريدصتلا ةأنعم ءادتبالاو

 يف ءادتبالا لمح لاؤسلا أشنمو .رخآلاب لمعلا توفي نيثيدحلا دحأب لمعلاف «نيرمألاب روصتي ال وهو ءهب لوعفملا

 لومحم ةيمستلا ثيدح يف ءادتبالا نأب نيثيدحلا نيب قيفوتلا باوحلا لصاح :تلق (دبع).يقيقحلا ىلع نيثيدحلا

 وهو «يقاضإلا ىلع لومحم ديمحتلا ثيدح يفو .هاوس ام عيمج ىلع مدقم ءيشب ءادتبالا وهو (يقيقحلا ىلع

 ىلع مدقم ءيشب ءادتبالا وهو «يفرعلا ىلع وأ ءرخآ ىلإ ةبسنلاب قوبسمو «ضعب ىلإ ةبسنلاب مدقم ءيشب ءادتبالا

 «تاذلا مسا ركذ ةيمستلا نم دوصقملا ناك امل :تلق ؟كلذ ذحأو اذه كرت مبف ءاضيأ قيفوتلا لصحل «يقيقحلا

 ىلع مدقم تاذلاو «تاذلل دماحملا عيمج صاصتخا يأ تافصلا تابثإ ديمحتلا نمو «هب ةناعتسالاو كربتلاو

 كرت هجو ام :تلق نإف .يفرعلا وأ يفاضإلا ىلع ديمحتلا فو «يقيقحلا ىلع ةيمستلا يف ءادتبالا انلمح «تافصلا

 ىلإ. ةبسنلاب رخأتلاو ؛ضغب ىلإ ةبسنلاب مدقتلا هيف ناك امل :تلق ؟ةيمستلا ثيدح ف قاضالاب .ءادتبالا لامتحا

 هنوفرعيف ءاضيأ ةيمستلا ثيدح يف هنوربتعي نيذلا امأو .هيف هربتعي ملف «ةيمستلا ثيدح يف اذه سيلو ءرخآ

 نيب عملا اله ىلعف كل وأ رح اب اق وبسم ناک عاوبس «ةلمجلا لق رخآ عيش ىلإ ةبسنلاب مدقم ع يشب ءادتبالاب

 (هفحت) .ةنيابم قباسلا عملا ىلعو «هحو نم مومع يفاضإلاو يقيقحلا
 :ىلاعت هلوق يف ىرسأ دعب ليللا ركذك ريرحتلا ىلع ئبم هدعب ناسللا ركذف «ناسللاب ريخلا ركذ وهو :دمحلا

 ءاوس هنع ردصي ام سنج نم وأ «هنع ردصي نأ نم معأ ناسللاب ءانثلاب دارملاو (٠:ءارسإلا) اليل ِهِدْبَعِب ىَرْسأ#

 .ربدتف .لوقلا سنج نم هنأل ؛هقلخو هتاذ ىلع ىلاعت هدم هيف جردني ٍدئنيحو ءال وأ هنع ًارداص ناك

 ىلع ولؤللا تحدم لثم ءاضيأ يرايتحا ريغ نوكي نأ زوخي هنإف ؛هيلع حودمملا فالخب .دومحملل :يرايتخالا

 ,ةقيقحلاب ايرايتخا نكي ١ نإو ءريغلا رايتحاب نوكي الام وهو «فرعلا مهافتم وه ام يرايتخالاب دارملاو .اهئافص

 (دبع) .ةيمكحلا تاقيقدتلا ىلإ فرعلا لهأل تافتلا الو



 ديا خو ۷ ىلاعت هللا دم يف ةجابيدلا
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 تافص عيمجب عمجتسملا دوحولا بحاولا تاذلل حصألا ىلع ّمَلَع هللاو ءاهريغ وأ ناك ةمعن

 يف رصحنم اقلطم دمحلا :لاقي نأ ةوق يف مالكلا راص عامجتسالا اذه ىلع هتلالدلو ؛لامكلا

 هققحت يف ريغلاب قلعتلا وه انهه يدعتلاب دارملاو «ةيدعتملا ةيطعلا اهانعمو «لضاوف اهعمج «ةلضافلا يهو :ةمعن

 ءانهه دارملا وهو «ماعنإلا رسكلاب ةمعنلا :لمزملا ةروس يف "فاشكلا" يفو «ةمعنلا ءاطعإ يأ ماعنإلاك ًابوجو

 ةيتاذ ةلصخ يهو «ةليضف اهعمج يلا لئاضفلا وهو «ةمعنلا ريغ يأ :اهريغ (دبع).ةّرسملا مضلابو معنتلا حتفلابو
 ةمعنلا نم دارملا :اهريغ وأ ةمعن نم هلوق "يواضيبلا" ةيشاح يف يولهدلا قحلا دبع خيشلا لاقو .لضف تاذ

 ةيدعتملا تافصلا نعأ لئاضفلاو لضاوفلا امفاكم ركذي دقو «معنملل ةيرايتخا تسيل ةمعنلا تاذ نأل ؛ماعنإلا

 (دبع).اهريغ ةمزاللابو ءرثألا لوصوو ةيدعتملا اقاموهفم بسحب ةيضتقملا ةيدعتملاب دارملاو «ةمزاللاو

 نم هنأ "يواضيبلا" دنع راتخملاو «هدنع راتخم املع هنوكو هَنيِمَلَع ف فالتخالا ىلع ًاهيبنت ؛حصألا ىلع :لاق اغإ :حصألا

 فرعأ هنأ يراتخمو :ىلوق :لاق «هترفغم ببس نع مانملا يف لئس هيوبيس نأ يكحو (دبع).ةبلاغلا فاصوألا
 ةراشإو «دمحلا ىلع ماللا نم دافتسم :اقلطم (ىناتسهقلا نع القان يدنفآ هداز يزل ةيفاشلا دئاوفلا).فراعملا

 (دبع).هب اهدارفأ عيمج صاصتخا يضتقي ٍءيشب ةيهاملا صاصتخا نإف ؛سنجلا وأ قارغتسالل اأ ىلإ

 ةلماكلا تافصلا عيمجل عمجتسم هنأ ثيح نم تافصلا عيمجل عمجتسم يأ :كلذك وه ثيح نم :رصحنم

 (دبع) .هللا ىلع ةلخادلا صيصختلل ةراجلا ماللا نم دافتسم راصحالاو .ةغلابمو ازا ال ا

 رصحنم دماحلا عيج نأ ىوعد يأ لوقلا كلذ ىوعد ناك «ةوقلا كلت يف هلل كمتحلا ءهلرقا رابع 1 يأ :ناكف

 ليلدلا ةماقإ ىلإ جايتحا ريغ نم هناهربو هليلد هنم ملعي نأب يأ هناهربو هليلد عم ءيشلا ىوعد لثم ىلاعت هقح يف

 لاجب الف «ةيلامكلا تافصلا عيمجل عمجتسم وه نم قح يف رصحنم دماحما عيمج نأ انيعدا اذإ انأل ؛ةدنع ىلع هيلع

 ققحتي مل ولف «ةيلامكلا تافصلا ةلمج نم اًضيأ راصحنالا يأ هنأل ؛راصحنالا راكنإل عامجتسالاب فرتعملا عماسلل

 لوألا لكشلا نم تامدقملا بيترتو .فلخ اذه «ةيلامكلا تافصلا عيمجل اًعمجتسم هتاذ نكي مل ىلاعت هقح يف

 عيمجل عمجتسم وه نم قح يف رصحنم لامكلا تافص نم لكو «لامكلا تافص نم اقلطم دمحلا :اذكه

 :لاق مل :تلق نإف .ةيلامكلا تافصلا عيمجل عمجتسم وه نم قح يف رصحنم اقلطم دمحلاف ءةيلامكلا تافصلا

 نيبو هلل دمحلا :انلوق نيب ام قرف :تلق .هنيعب ناهربو ةنيب عم ءيشلا ىوعد هنأ عم خلإ ءيشلا ىوعدك ناكف

 (دبع).مهفاف .لامكلا تافص نم ًاقلطم دمحلا نأل ؛هللا ءانث :انلوق
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 ىلإ لاصيإلا يأ ةلصوملا ةلالدلا ىه :ليق ةيادهلا :اناده يذلا :هلوق .هفطل ىفخي الو ٍناهربو ةي

 لوألا نأ «نيينعملا نيذه نيب قرفلاو .بولطملا ىلإ لصوملا قيرطلا ةءارإ يه :ليقو بولطملا

 نأ مزات ال بولطملا ىلإ لصوي ام ىلع ةلالدلا نإف ؛يناثلا فالخب «بولطملا ىلإ لوصولا مزلتسي

 مو :ىلاعت هلوقب ضوقنم لوألاو !بولطملا ىلإ لصوت فيكف «لصوي ام ىلإ ةلصوم نوكت
 يئاثلاو .قحلا ىلإ لوصولا دعب ةلالضلا روصتي ال ذإ ؛يىَدُهْلا ىَلَع ىَمَحْلا اوُيَحَتْساَف مهاتيدهف دوم

 (17١:تلصف)

 .جوز ةعبرألا :لثم اهعم اهسايق ىلا ةيضقلا نع ةرابع يهو «ةيرطفلا اياضقلا نم األ :ناهربو ةنّيبب

 (دبع).ظفحاف .ضقنلا رادم وه "يه" نم دافتسملا رصحلاو «ةلصوملا ةلالدلا «ةلزتعملا دنع ةيادحلا يأ :ةلالدلا

 (دبع).كلذ ىلع اهيبنت ؛هب اهرسف «ئيعملا اذهب ةيادهلل اهو لاصيإلا ناك امل :لاصيإلا

 ىعملا اذه يف لاصيإلاف .بولطملا ىلإ رمألا سفن يق لصوملا قيرطلا ةءارإ «ةرعاشألا دنع ةيادهلا يأ :ةءارإ يه

 (دبع).نيينعملا نيب قرفلا أشنم وه اذهو .اه امزال لاضيإلا نوكي نح ةءارإلا ةفض ال «قيرطلا ةفض

 فاالخغ برا لوضولل لوألا مارلتسا هرظنلا نف ىلحلا بسحب نيينعملا نيذه نيب قرفلا لصاح :قرفلاو

 لاصيإلل اعواطم هنوكل ؛لوألا نعملل مزال لوصولا نأب مومعلاو صوصخلاف «قيقدلا رظنلا بسحب امأو .ىاثلا

 قيرطلا يأ لصوي ام ىلع ةلالدلا نإف ؛ىاثلا فالخب «نموملب ضتخيف «صحأ نوكيف «ريسكتلل راسكنالاك

 ا رفاكلاو نِمّؤمْلا لمشيف بع نوحي کف كيف «بولطملا ىل 5 هنع الضف ؛هيلإ لوض ولا عزلتسي ال

 ولو «ةقيقحلا يف | الانا سيل ةوقلاب لاصيإلا نأ ةرورض ؛لعفلاب لاصيإلا نيينعملا الك يف لاصيإلاب دارملا :لصوي

 ةفص يناثلا يفو «ةلالدلا ةفص لوألا يف هنأ الإ ءاقيقحت قرف نيينعملا نيب نكي مل اقلطم لاصيإلا دارملا ناك

 دوم نأل ؛دورولا رهاظ (۷٠:تلصف) ك«ةهاَنيدهف دارم امو :ىلاعت هلوقب ضقنلاو جا ضوقنم (هفخ).قيرطلا

 دعب رفكلاك «قحلا ىلإ لوصولا دعب ةلالضلا عوقو زاوحل ؛عونمم :ليق :روصتي ال .ةنلء حلاص مهيبنب اونمؤي م

 رفك و فرحنا «قحلا ىلإ الصاو نكي مل امل دترملاو «قحلا ىلإ لوصولا دعب روصتي ال ةلالضلا نأ باوجلاو .نامعإلا
 يف زاحم (0:صصقلا) «يدهت ال كنا :ىلاعت هلوق يف ةيادملا نأب ضقنلا باوجو :خلإ ئباثلا (هفحت).ىلاعت هللاب

 ښت ام أوه :ىلاعت هلوق يف ةيادملا نوكي نأ لامتحال ؛لوألا ئيعملا ىلع هحيجرت ديفي ال بولطملا ىلإ لاصيإلا
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 (دبع) ارش زوجتلا لامتحاف .قيرطلا ةءارإ يف ًازاجم (17:تلصف) ك(ْرهاَنْيَدَهَف



 ةيادشغا ثحبم ۹ ىلاعت هللا دمج يف ةجابيدلا
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 اا .قيرطلا ةءارإ هنأش ناك لع يبلا نإف 44 تبيح نم يده ال كن :ىلاعت هلوقب ضوقنم

 , (5 5:صصقلا)
 لئنيح ۾ «نيينعملا نيذه نيب كرتشم طظفل ةيادهلا نأ وه " ةاقكلا" ةيشاح ٤ اا مالک نم

 ETT تر یتتش طاَرّصلا انها وحن «هسفنب ًةرات يناثلا لوعفملا ىلإ ىدعتت ةيادهلا نأ

 موق يه م ىيا يهب نآرقلا اذه نإ وحن ماللاب ةراتو یم ظارع ىلإ ا م یو لاو

 (5 :ءارسإلا) 0" ١ 5:ةرقبلا)

 هللا نِكَلَو َتْيَمَر ذِإ َتْيَمَر اَمَو لاونم ىلع ةيآلا نأب بيجأ .ءاشي نم يدهي هللا نكلو «بولطملا ىلإ :يدق ال
 ءاشي نم ةقيقح يدهي هللا نكلو ارهاظ قيرطلا ةءارإ كنم رهظ نإو ةقيقح يدق ال كنإ يأ (107:لافنألا) 4 ىَمَر

 سيل انههو «بيجع رثأ لعفلا كلذل ناك ول بساني امنإ هنأل ؛ةيآلا هذه مئالي ال هيحوتلا اذه نأل ؛رظن هيفو

 يبلا نع لعفلا يفن ىلإ كفي اةيآلا نيه نضرغلا ألو ادب چ ل هل ناكف «يمرلا كلذ فال :كلذكا

 (دبع).مهريغ يف وأ تببحأ نم قح يف ناک ءاوس ىلاعت هلل هتابثإو
 يقف «ةددعتم عاضوأب ٍةريثك ٍناعمل ًاعوضوم ظفللا نوك نع ةرابع وه يذلا يظفللا كارتشالاب يأ :كرتشم

 (ه5:صصقلا) 4 يدهت ال كنف :ىلاعت هلوق ينو «قيرطلا ةءارإ عع. (۷١:تلصفر مهاَتيدهف ُدوُمَن ناو :ىلاعت هلوق

 دارأ «دارملا نعملا نيعت «ةنيرق نم هل دبال كرتشملاو ءاكر تشم اهلعج املو ءضقن الف بولطملا ىلإ لاصيإلا نعم

 :ةعبرأ انه تالامتحالا نإ :دهازلا ديسلا لاق ام قحلاو (ليعامإ) .ةنيرقلا نايب «خلإ ىدعتت ةيادملا نإ :هلوقب

 نوك نع ةرابع وه يذلا يونعملا كارتشالاو «يظفللا كارتشالاو يناثلا نعملا يف زوجتلاو «لوألا ىيعملا يف زوجتلا
 يف ًازاجم ةيادملا نوكي نأ وهو «لوألا لامتحالا وه رهاظلاو «ةريثك هدارفأ ىلك دحاو ئنعمل ًاعوضوم ظفللا
 "ندومن هار"ب ةيادملا ةغللا بتك يف رسف هنإف ؛يوغللا نعملا وه ناثلا ئعملا نأل ؛ناثلا يف ةقيقحو لوألا

 ؛اضيأ يونعملا كارتشالاو لوألا يف ةقيقحلاو يناثلا يف زوجتلا نأ نم يناثلا لامتحالا عفدناف "امن هار"ب يداهملاو

 ةقيقحلا ىلع لمحي كارتشالا نيبو زاجلاو ةقيقحلا نيب رادأ ظفللا نأ مولعملا نمو ءاهمعي يلك نعمل عضوي مل هنأل

 ةيشاحلا يف ام نإف ؛نيبلا نم فالخلا عفت ري نأ ملسن ال :ليق :عفتريو اي كارتش الا لاتتختا عفدناف «زاججا و

 يعي قحلا راهظإ بسحب عفترم هناك فالخلا نأ دارملا :لوقأ .نيلوألا يف فالخلا عفري ال ثلاثلاو «ثلاث بهذم

 (ناهرب).نيبلا نم عفترملاك فالخلاف قحلا رهظأ اذإف «ةيادحلا لامعتسا ىف قمعتلا مدع ببسب طلغلا يف نيلوألا
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 يأ :قيرطلا ءاوس :هلوق قيرطلا ةءارإ نييقابلا ىلعو ءلاصيإلا وه لوألا لامعتسالا ىلع اهانعمف

 «نامزالتم امه ذإ ؛يوتسملا قيرطلا نع ةيانك اذهو ةتبلأ بولطملا ىلإ هكلاس يضفي يذلا هطسو

 اًمومع رمألا سفن امإ هب دارملا مث .ميقتسملا طارصلاو يوتسملا قيرطلاب هرسف نم دارم اذهو

 نإو ةيادهلا نأل ؛(٣:ناسنإلا) كار وفك امو اركاش اّمِإ ليبَسلا ةانيده نإ :لاعت هلوقب ضوقنم اذهو :اهانعمف

 ام لاح ملعي مل ذإ «مات ريغ هدعب ةنيرقلا نايبو «قيرطلا ةءارإ نعم. اهنكل ءاهسفنب يناثلا لوعفملا ىلإ ةيدعتم تناك

 (هفحت) .هنم دبالف «هيف ةنيرقلا نيبتي مل امم ضقنلل نيتروكذملا نيتيآلا نأ عم يناثلا لوعفملا ىلإ ةيدعتم نكت مل اذإ
 نم دوصقملا ىلإ لاصيإلا ىلإ برقأ قيرطلا طسوو «هطسو ءيشلا ءاوس نأ "حارصلا" يف عقو ام ىلع :هطسو
 ًامزال ناك امل قيرطلا ءاوس نأل ؛يوتسملا قيرطلا نع ةيانك قيرطلا طسو يأ :اذهو (حتفلا وبأ ديس).هفارطأ

 (دبع).ءاوتسالا دارأو طسولا ركذف ؛قيرطلا طسول
 هانعم مزال هب ديرأ ظفل يه ذإ ؛موزللا ىلع ةيانكلا رادمو «نامزالتم يوتسملا قيرطلاو قيرطلا طسو يأ :ام

 طارصلاو يوتسملا قيرطلاك قيرطلا طسو نأ :ةمزالملا هجوو «نايبلا ملع يف نيب امك هعم هتدارإ زاوح عم

 اطسو نوكي يذلاف «نيتطقن نيب ةلصاو اطوطخ انضرف انإو ءابلاغ بولطملا ىلإ لاصيإلاو ةضافإلا يف ميقتسملا

 (دبع) .سكعلا اذكو اًضيأ لاصيإلا يف ميقتسمو وتسم اهنم
 طارصلاو يوتسملا قيرطلاب قيرطلا ءاوس :فنصملا لوق رسف ثيح ؛يناودلا ققحملا ىلع دري داريإ عفد :اذهو
 عم هلامعتسا مث ءاوتسالا يعم ءاوسلا لعج هنأل ؛ةثالث تافلكت ىلع لمتشي ريسفتلا اذه نإ :هريرقت .ميقتسملا

 فسعتو فلكت ةغللا ةفلاخم عم هنأ ىفخي الو «فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ ليبق نم ةفاضإلا لعح مث يوتسملا

 لصأ نايبو ظفللا ةمجرت سيل ريسفتلا اذه نأ :باوحلا لصحمو "خلإ دارم اذهو :هلوقب" هبناح نم باحأف .اًضيأ

 قيرطلا نع ةيانك قيرطلا ءاوس نأ ىلإ ةراشإ وه لب ؛ةروكذملا ةثالثلا تافلكتلا ىلإ ايضفم نوكي نح بيكرتلا
 وهو «قيرطلا طسو نيعم. قيرطلا ءاوسف «ةماقلا ليوطب داجنلا ليوط ريسفت حصي هنإف ؛هيف ةقياضم الو «يوتسملا

 (ليعامسإ) .يوتسملا قيرطلا نع ةيانك

 ةيانك يذلا قيرطلا ءاوسب دارملاو «قيرطلا ءاوس :هلوقب هنع يكملا ميقتسملا طارصلاو يوتسملا قيرطلاب يأ :هب

 .ميقتسملا طارصلاو يوتسملا قيرطلا نع
 :هيمالكلاا دياقتلاو ةيقطنلا دعاوقلا اهومشل ةًامومع عما فوك لا ةا لقاقتلا يأ ءامومع



 قيفوتلاو فرظلا بارعإ ثحبم ١١ ىلاعت هللا دمح يف ةجابيدلا

 .باتكلا يمسق ىلإ سايقلاب ةرهاظلا ةعاربلا لوصحل ؛ىلوأ لوألاو «مالسإلا ةلم صوصخ وأ

 :ىلاعت هلوق يف ليق امك «عافتنالل "ماللا"و « لعح ب قلعتم امإ فرظلا :انل لعجو :هلوق

 ؛فاضملا ىلع هيلإ فاضملا لومعم مددقت نوكيو «"قيفر"ب امإو شارف َّضْرَأْلا ْمُكَل َلَعَجل
 (؟ ؟ :ةرقبلا
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 .ىنعم ىناثلاو ءاظفل برقأ لوألاو .هريغ يف عسوتي ال ام هيف عسوتي امم فرظلاو ءافرظ هنوكل

 7 "هلاسإلا | ىلإ "هر ةفاضإف «ةصانلا مالاسأإإلا ةلم هب دارملا وأ : يعأ ًادتبم رخ عفرلاب :صوصخ وأ

 ىلع افوطعم بصنلاب "ًصوصخ" خسنلا ضعب يقو «بايث قالخأ :لثم «فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ ليبق

 لعج"ب قلعتي نأ امإ ٍلئنيحو ءرقتسم ال وغل فرظ "انل" :هلوق نأ رهاظلا :فرظلا .نوعأ ريدقتب بوصنم وأ

 عملا نأ :نم ليق ام عفد ىلإ ةراشإ هيف :عافتنالل 'ماللا"و "لعج"ب قلعتم (ىرتسوش)."قيفرلا" وأ "قيفوتلا
 ىعمل سيل "ماللا" :عفدلا هجو .تاياغلاو ضارغألاب ةللعم ىلاعت هللا لاعفأ نوك مزلي هنإف ؛لطاب ريدقتلا اذه ىلع

 (؟١:ةرقبلا) ءان َءاَّمَّسلاَو ًاشاّرف َضْرَأْلا مكل َلَعَج# :ىلاعت هلوق يف امك «عافتنالل لب ةياغلاو ضرغلا

 'قيفر ريخ"و الوعحج "قيفوتلا" نوكي "لعج"ب قلعت اذإف «ناح ازرم انالوم هيلإ بهذ امك ءقيفوتلا تاذ مزاول

 ةيليلعت لاعفألا تعي "مالا" نأل ؛ يعم دعبأ هنإ :ليقو .عونمم همزاول وأ هتايتاذو ءيشلا نيب لعجلا للختو هيلإ ال وعجم

 هب عفدني الف «عافتنالل ماللا لعج امأو .ىفخي نأ نم رهظأ هنالطبو «ىلاعت هلاعفأل ةلع دابعلا نوك مهوتيف ءابلاغ

 كيلع یف ال نكلو .ليق انيك عاش مزال الو ضرألل ادب شيل شارفلا نل ؛لطاب ةيآلاب لالدتسالاو «لعجلا للخت

 (دبع).لمأتف .مسجلا اذه وحنل اًداهم افوكل ةموزلم نوكت نأ حصي يعبطلا اهلكش ىلع ةيضرألا ةعيبطلا نأ
 "رنا" نأل ؛ىبس اه قفار دملا ناروطغلا ذيع مرلي آل هلق «لوألا انآ ءاظفلا دعبأو يم برقا :قيغف

 ذإ ؛انريغل ال انل اقيفر قيفوتلا لعج فنصملا نألف (دبع)."انل"ب ديقملا ريخلا ال "قيفوتلل" مزال وأ يتاذ قلطملا
 ىلإو هيلإ اطوصو نم ىوقأ ةصاخ دماحلا ىلإ دومحلا نم ءامعنلا لوصو ىلع دمحلا بترتو ءدمحلا ماقم ماقملا

 لمتحيو ءرصحلا كيفي يا "قلع تب هقلعت ريدعت يد دإ ؛ريدقتلا اله ىلع الا اصح ەل كلذو ءامومع ةريغ

 يف ام علقت عانتمال ؛هدعاسي ال ظفللاف :يباثلا امأو (ناح يلع اضترا).دوصقم ريغ وهو «ءانريغل قيفوتلا ةقفارم

 (لالح الم).لماعلا عوقو حصي ثيح الإ عقي ال لومعملا نألو ؛فاضملا ىلع هيلإ فاضملا زيح



 ةالصلا ىنعم ثحبم ١ لوسرلا ىلع ةالصلا يف ةجابيدلا

 21111 1 ] 1 1 هلسرأ نم ىلع مالسلاو ةالصلاو قيفر ريح قيفوتلا

 بلط يأ .ءاعدلا يعم. يه :ةالصلا :هلوق «ريخلا بولطملا وحن بابسألا هيجوت وه :قيفوتلا :هلوق

 تسر ف ىلع :هل وق ازا ةمححرلا هب داريو ‹ بلطلا نعم نع درخب ىلاعت هللا 0 لسنا ادإ و «ةمححرلا

 ردابتي ال ةبترم. فصولا نم ركذ اميف هنأ ىلع اهيبنتو ءالالحإو ءاميظعت ؛الَتِلع همساب حرصي م

 عةيلامكلا تافصلا رئاسل ةمزلتسم افوكل ؛هذه تافصلا نيب نم راتحاو .هيلإ الإ هنم نهذلا

 :ةعاطلا ىلع ةردقلا قلخ وه :نيملكتملا نم نيققحلا رفكأ لاقف .ةريثك لاوقأ قيفوتلا نعم قيقحت يف :قيفوتلا

 عوقولا وه :ليقو ؛رشلا قيرط ديدستو ريخلا قيرط ليهست هنإ :لاقي دقو «ةعاطلا سفن قلخ وه :مهضعب لوقو

 سيل "ريخلا"ب "بولطملا' دييقت نأ ملعا مث .ريدقتلل اقفاوم ريبدتلا لعج نع ةرابع :مهضعب دنعو «دادعتسالا نم
 ريخلا بولطملاب فرعلاو عرشلا يف هلامعتسا صح هنكل «رشلاو ريخلا نم معأ وهف «يوغللا نيعملا يف الحاد

 نأ نم روهمجلا دنع روهشملا وه ام ىلع ئبم اذه :ءاعدلا .(ليعامسإ) .ريخلا قيفوت هنأل ؛ةالصلا قيفوت :لاقيف

 هب داريو" :هلوق حصي فيكف «ةالصلل يوغل ئيعم ةمحرلا نأ دري الف «هريغ يف زاخم ءاعدلا يف ةقيقح ةالصلا

 فلا قريب نمت نآايسحالا ىطتقي كيت بلقلا ةقر نع ةرابع ةف ةنمنرلا نإف يس زا اهم مث ازا ةخرلا
 ريشي هيلإو ءازاج ناسحإلا يهو ءاهتياغ اهنم داري نأ نم دبالف ؟بلقلا نع ههيزنتل ؛ىلاعت هللا ىلإ كيسي کف

 (ليعامسإ).مهفاف .يواضيبلا ةرابع

 نإ :يناثلا .لالجإلاو ميظعتلاب رعشي حيرصتلا مدع نإ :لوألا :نيهجو همساب حيرصتلا مدعل ركذ :خل! اهيبنتو
 حرصي ال نأ هنم مزلي هنأ :لوألا ىلع دريف ؛هب ملعلاك ك هتاذ ىلإ الإ هنم نهذلا ردابتي ال هنأ ثيح نم فصولا اذه

 مدع يف نأ امك هنأو ءهلالجو لوسرلا ةمظع قوف هلالحو هللا ةمظع نإف ؛ىلوألا قيرطلاب لجوزع هللا مساب

 نود لوألا رايتخا يف حيجرتلا امف «نميتو كربت حيرصتلا يف كلذك لوسرلا نأشل الالحإو اميظعت حيرصتلا
 م ملف «ىلاعت هل مالعألا ةلزنمع يهف «هيلإ الإ اهنم نهذلا ردابتي ال ٍتافص ىللاعت هلل نأ :ىناثلا ىلعو ؟يناثلا

 نأل ؛صنلا ع ابتا ىلاعت همساب حيرصنلاو ك همساب حيرصتلا مدع يف نأ نيهحولا نم ركذ ام هنأب :باجيو ؟هركذي
 يف هلالج لح همساب حرصو (ه+:بازحألا) «ُهَتَكئالَمَو هلا نإ يهو «ةالصلا ةيآ يف هلي همساب حرصي مل ىلاعت هللا

 نأل فَي هيلإ الإ فصولا كلذ نم :ردابتي ال (دبغ) (؟:ةحتافلا) ؟َنيِمَلاَعْلا ّبَر هب َدمَحْلاآظ يهو «ديمحتلا ةيآ

 (دبع).هللا لوسر وه هنأكف لع انيبن ىلاعت هللا هلسرأ نم دارفأ لماكو «لماكلا هدرف ىلإ فرصني قلطملا



 ةلمجلا بارعإ ثحبم 7 لوسرلا تعن يف ةجابيدلا

 0 ا لاا لاا اااطكففااااكءاااائدل «قيفح ءادتهالاب وه ,ىده

 يذلا يبنلا وه :لسرملا نإف ؛ةوبنلا قوف ةلاسرلا نإف ؛السرم ع هنوكب حيرصتلا نم هيف ام عم

 ةياده "ىدحلا"ب داري ٍدئئيحو «"هلسرأ" :هلوقل هل لوعفم امإ :ىّده هلوق .باتكو يحو هيلإ لسرأ

 ردصملاف ٍكئنيحو «لوعفملا نع وأ لعافلا نع لاح وأ «هب للعملا لعفلا لعافل العف نوكي ىتح هلل
 :ءادتهالاب وه :هلوق .لدع ديز :وحن «ةغلابم لاحلا يذ ىلع قلطأ :لاقي وأ «لعافلا مسا نعم

 «نيفدارتم نيلاح نانوكي وأ ءىده :هلوقل ةفص ةلمجلاو «هب يدتهي نأب يأ «لوعفملل ئبم ردصم

 هنوكب حيرصتلا يف ةدئافلا ام :لاقي امع باوج هنإ لاقي نأ نكميو «مازلتسالا ةلع هنأ رهاظلا :ةلاسرلا نإف

 دري الف «ةبترلا رابتعاب يأ :ةوبنلا قوف (دبع).هناكم ةعفرو هناش ةمظع نايب هيف نإ :باوحلا لصاحو سرب

 مسجلا قوف وهو ءمسجلا قوف رهوجلا نإ :لاقي اذلو «هقوف نوكي ءيشلا نم ماعلاو ءةلاسرلا نم ماع ةوبنلا نأ

 (هفحت).اهيف مالك الو ةطاحإلاو لومشلا رابتعاب صاخلا ىلع ماعلا ةيقوف نإف ؛اذكهو «يمانلا

 داحتا وهو ءرخآ طرش ماللا ريدقتل دبال :ليق نإف ءهريدقت حصيف «ماللا ريدقت طرش دجوي يأ :نوكي قح

 اذه ملسن ال :تلق ؟ماللا ريدقت حصي فيكف «لاسرإلا نامز دعب ةيادملا نامزو «هلماع نامزو لوعفملا نامز

 اللا ريدقتب ةبوصنم "ةنيز" نإف ؛(م:لحنلا) ةنيزو اهوُبَك رتل َريِمَحْلاَو َلاَعبْلاَو َلْيَحْلاَوظ :ىلاعت هلوقب طرشلا
 .هدعب لب برشلا تقو سيل حالصإلاو «ندبلل احالصإ ءاودلا تبرش :مهلوقبو «قلخلا دنع ةدوجوم نكت ملو

 ؛يداهلا يعمد ىده لعجي نأ دبال «لوعفملا نع وأ لعافلا نع ناك ءاوس الاح "ىده" نوك نيح يأ :ٍلئنيحو

 «يوغل زاحم ذئنيح ىده :هلوقف «ءيش ىلع ردصملا لمح حصي الو «ةقيقحلا يف لاحلا يذ ىلع لومحم لاف أب

 هنآ لاخلاو «لاسرالا تقود اه هك هنأ ٍلئنيح مهفي هنأل ؛ماقملا بساني ال رخآ زاجم انههو «فرطلا يف زاحج يأ

 :لثم ءازوخت لبقتسملا يف قاقتشا ادبقاذل تبث نم ىلع قلطي ةانعمج وه امو قتشملا نأ هلفع ق نيبت دقو «هدعب ٍداه

 ‹ةبسنلا يف زاحملا يأ «يلقع ذئنيح زاحملا نأل ؛ىلوأ وهو «ةغلابلا دصقل يأ :ةغلابم (دبع).هبلس هلف اليتق لتق نم

 هار" نعم ءادتبالا نأل ؛لعافلل ال :لوعفملل .هعضوم يف ررقت امك فرطلا يف زاجملا نع غلبأ ةبسنلا يف زاجاو

 ءوس نع ولخي ال هبانجي ءادتهالا ةبسنف ؛ٍدتهم ال ٍداه هناهرب لح لوسرلاو «هنع هزنم هناحبس وهو « نتفاي

 ءادتبالا نإ :لاقي نأ حصي فيكف «ةيلوعفملاب ةمهتلا نع ًاربم هزم مزاللاو مزال ءادتهالا :ليق نإف .بدألا

 .هب ىدتهي نأب يأ :هلوقب حراشلا هيلإ راشأو ءرحلا فرحب دعتم هنإ :انلق «لوعفملل بم ردصم



 ةلمجلا بارعإ ثحبم ١ لوسرلا تعن يف ةجابيدلا

 e اقل نع اذ عقلا هل ع ak أ ه6 KC ع ع أه ik a See اه دا هلأ ىلعو عقيلي ءادتقالا هب ارونو

 هب :هلوق .ةيلاتلا ةلمحلا عم ارون :هلوق اذه ىلع سقو ءاضيأ فانيتسالا امتحيو «نيلخادتم وأ
 هل هيأ ءانل لامك هنإف ؟ هي اي ءانب قيلي اما هع هب انءادتقا نإف ا هن الا 22

 مالسلا مهيلع ءايبنألا رئاس للمل ةخسان هتلم نأ ىلإ ةراشإلاو رصحلا دصقل فرظلا متدقتو

 رئاس ىلإ ةبسنلاب يفاضإ رصحلا :لاقي وأ و هب ءادتقا هنإ :لاقيف «ةمئألاب ءادتقالا امأو

 . .فارشألا يف هلامعتسا صح «ليهأ ليلدب لهأ هلصأ :هلآ ىلعو :هلوق ااا

 اه نالخادتملاو ءيداملا نعم "ىئده" يف ريمضلا نم لاح "قيقح ءادتهالاب E :هلوق ناك اذإ اف

 نع لاح امهدحأ نأ وهو :رخآ لامتحا انهو (دبع).لوألا لاحلا لومعم نم الاح يناثلا نوكي ناذللا نالاحلا

 الاح سيل ىناثلا نأل ؛نيلخادتم الو «لاحلا يذ ددعتل ؛نيفدارتم اسيلف «لوعفملا ريمض نع رحآلاو «لعافلا ريمض

 (ليعامسإ) .حراشلا ضرعتي مل هدعبلو ؛لوألا لاحلا لومعم نم
 ؟ىده سرا مل هلا ااتاس نأك «لاۇس نع ابا وج يأ :ةفن اتسم ةلمج نوكي نأ لمتخيو :فانئيتسالا

 (دبع) اسوا نم " سف عج ري "وه ريمض ذئنيح و («قيمح ءادتهالاب ناب ‘ناساف

 (دبع).هنامز يب ءادتقاب المعو املع ناسنإلا لامك و «"هلعفو هتاذ يف عونا هب متي ام" لامكلاو :لامك

 جلع هب الإ مهريغو ءايبنألاب ءادتقالا قيلي ال :ئعملاف ءرصحلا ديفي ريحأتلا هقح ام عدقت نأل :رصحلا دصقل

 (دبع) .ع عم يعم. راشو :هلوق ف "واولاف" ئايبنألا رئاس للل سات ف نأ 81 ةهراشإلا انهه نم لصحف

 نعي :ةقيقح .عونمم روكذملا رصحلاف .عامجإلاب حيحص ةمئألاب ءادتقالا نإ :لاقي امع باوح :ءادتقالا امأ

 (ليعامسإ).هب نودتقمو 0 يبلل نوعبات مهو !فيك «هنیع وه لب E يلا ءادتقاب ارياغم سيل ةمئألاب ءادتقالا

 ام وهو :يفاضإو ؛ءيشلا ادع ام عيمج ىلإ ةبسنلاب نوكي ام وهو :يقيقح :نيعون ىلع رصحلا :يفاضإ رصخلا

 رئاس ىلإ ةبسنلاب رصحلا اذه نإ :لاقي نأب ناثلا وه فرظلا علقت نم دافتسملا رصحلاف «ضعبلا ىلإ ةبسنلاب نوكي

 (ليعامسإ).ءايبنأب اوسيل ةمئألا نإف ؛رصحلا يف رضي ال ةمئألاب انءادتقاف «هادع ام عيمج ىلإ ةبسنلاب ال ءايبنألا

 ءقلحلا فورح نم اهنوكل ؛ةزمه "ءاهلا" تلدب مث ءةيلصألا اهفورح ىلإ اهدري تاملكلا رايعم ريغصتلا نأل :ليهأ ليلدب

 «لوسرلا لآك نيرادلا يف ةفارش هل نم يأ :فارشألا (دبع).نمآ نوناق ىلع فلألاب ةنكاسلا ةيناثلا "ةزمهلا" تلدبف
 .لهألا ىلع لآلا راتخا اذلف ؛معأ هنإف ؛لهألا فالخي ماجحلا لآ :لاقي الف «نوعرف لآ لثم .طقف ايندلا يف 0



 نيمسقلا ىلإ باتكلا ماسقنا ثحبم /١ باتكلا فصو يف ةجابيدلا

 ES ب ٠ د در ١ ا رألا بييقتو كاكلاو قطنملا يرفق ل

 ىلع هبارعإب برعأو هماقم قلطملا لوعفملا ميقأو ربخلا فذحف «بيذهتلا ةياغ بذهم مالكلا اذه

 نم ريرحتلا ظفل يف امل ؛امهئايب يف لقي مل :مالكلاو قلطنملا ريرحخت ىف :هلوق .فذحلا زاحم قيرط

 نهذلا امتاعارم مصعت ةينوناق ةلآ :قطنملاو .دئاوزلاو وشحلا نع لاح نايبلا اذه نأ ىلإ ةراشإلا

 .مالسإلا نوناق جم ىلع داعملاو أدبملا لاوحأ نع ثحابلا ملعلا وه :مالكلاو .ركفلا يف أطخلا نع

 û e ê E i لا و و و و م 6 هييطوفلا" ىلع قطع طاب مارل بيرقتو ةدلوق

 ةماقإ مث اًضيأ ردصملا فذحب :انلق زوحب مل نإو ؛لماعلا ظفل ريغ نم قلطملا لوعفملا نوك انزوج نإ اذه :ميقأو

 ةيليصفتلا اهتلدأ نيب ةيلمعلا ماكحألا ةفرعم ديفي ام اوم“ :مالكلاو (لالج الم يدزي).قلطملا لوعفملا ماقم ةعبات

 ةيليصفتلا اهتلدأ نع دئاقعلا ةفرعمو هقفلا لوصأب ماكحألا اهتدافإ يف الامحإ ةلدألا لاوحأ ةفرعمو هقفلاب

 ناك هنأل وأ هلئاسم رهشأ مالكلا ةلأسم نأل امإ مالكلاب ملعلا اذه ةيمستو (نازاتفتلا فنصملا نم).مالكلاب

 تايعرشلا قيقحت يف مالكلا ىلع هب ردتقي ملع هنأل وأ "اذكف اذك يف مالكلا" نيمدقتملا بتك يف هثحابم ناونع
 ميقرتلا وهو :يوغل نعم هل "ريرحتلا" نإف ؛رهاظ ةراشإلا هجو :ةراشإلا نم (ليعامسإ).تايداقتعالاو

 ريغ انهه يوغللا عملا نأ كش الو «دئاوزلاو وشحلا نع ايلاخ انايب نييبتلا وهو :يحالطصا ئععمو «شيقنتلاو

 لطاب هنأ ىفخي الو «مالكلا شيقنتو قطنملا ميقرت يف مالكلا بيذمت ةياغ اذه نأ ٍذئنيح ئعملو فيك «حيحص

 (ليعامسإ).دئاوزلاو وشحلا نع لاح اذه هباتك نأ ملعف ءيحالطصالا ئعملا وه هنم دارملا نوكي نأ نم دبالف
 ناك اديفم ءدارملا لصأ ىلع دئاز نناثلاو «هنع ّىغتسم ةدئاف الب دئاز لوألا نأ :امهنيب قرفلاو :دئاوزلاو وشحلا

 يذلا اهرثأ لوصو يف يدابلا يهو ءاهلعفنمو ةلقاعلا ةوقلا نيب :ةلآ (ناهرب).ليوطتلا دئازلا نم ديرأ نإ اذه ءال وأ

 نوناقلاو .يناسنا ديز :لاقي امك «ماعلا ىلإ صاخلا ةبسن نم نوناق يه ةلآ يأ :ةينوناق (دبع).اهيلإ بيترتلا وه

 تايئزج عيمج ماكحأ ىلع لمتشت ةيلك ةيضق :حالطصالا يفو «باتكلا رطسم نعم ينايرس وأ ينانوي ظفل
 ةاعارملا :انلق .هتاعارم لب مصاعب سيل هسفن قطنملا نأ انهه نم ملعي :ليق نإف :مصعت (بتكلا لصحم) .اهعوضوم

 عطقي ةيراحب ةلآ :لاقي نأ هفيرعت يف حصيو «هكيرحت طرشب عطقلل ةلآ راشنملا نأ امك «قطنملا ةمصع طرش

 (هفحت).ىلقع زاحم ةاعارملا ىلإ ةمصعلا دانتساو ءاهّتاعارم طرشب مصعت ةلآلا كلت نأ دارملاف «بشخلا اهكيرحتب

 ىلع "بيرقتلا" فظن يف مهفي نكلو "ةياغلا" ىلغ عقرلابو "ريرحتلا" ىلغ افطغ راب تركي نأ لمتميو ةرججاب
 (ليعامسإ).حدملا ماقم ماقملا نوكل ؛لوألا وه بسانم اف "ةياغلا"و "ريرحتلا" ىلع هفطع يق سيل حدم ةدايز "بيذهتلا"



 ةلمحلا ىنعم نايب ثحبم ۱۷ باتكلا فصو يف ةجابيدلا

 9. 8 = 8 8 هه ةَ 0 8 8 - ل هَ ل 8 هه ل 8 ل ل ل . 8 ا 8 ل a 8 ا 5 8 8 8 a هه

 ةلادلا ظافلألا كلت وأ ةصوصخملا ظافلألاب اهنع ةربعملا ةصوصخملا ناعملا نم نهذلا يف رضاحلا

 ظافلألل دوجو ال ذإ ؛هدعب وأ فينصتلا لبق ةجابيدلا عضو ناك ءاوس ,ةصوصخنملا يناعملا ىلع

 ءىظفللا مالكلا "مالكلا"ب دارملاف ظافلألا ىلإ ةراشإلا تناك نإف «جراخلا يف يناعملل الو ةبترملا

 بيذمت ةياغ :هلوق .يظفللا مالكلا هيلع لدي يذلا يسفنلا مالكلا هب دارملاف «ناعملا ىلإ تناك نإو

 هنإف ٠١7 ١( :ماعنألا) 4ہکبر 1 هكلذ# :ىلاعت هلوق يف امك «هبلط يف هل اطيشنتو ؛عماسلا ةناطف ىلإ ةراشإو <

 (ةدايزب ليعامسإ) .لقعلا ةنوعمم ءيش زيممي نأ :ةيلقعلا ةراشإلاو ةَّيّسحلا ةراشإلاب هيلإ راشي نأ عنمب هناحبس

 ليزنتب زاحملا ليبس ىلع يناعملا ىلإ ةراشإلاف ةيئادتبا تناك نإ ةحابيدلا نإ :ليق ام فييزت ىلإ ةراشإ :ناك ءاوس
 (هفحت).ةقيقحلا ليبس ىلع عبتلاب ةسوسحما ةبترملا ظافلألا ىلإ ةراشإلاف ةيقاحلإ تناك نإو «سوسحما ةلزنم لوقعملا

 ةعمتجم ةبترم ال نكل «جراخلا يف ةدوجوم تناك نإو ظافلألا نأ ىلإ ةراشإ بيترتلاب ظافلألا فيصوت ف :ظافلألل

 (ليعامسإ).بترملا باتكلا وه امب هيلإ راشملا نأل ؛بيترتلا يضتقت انهه ةراشإلاو «ةبقاعتم لب

 ةراشإ اذه كوكي نأ لامتحا لظبف يظفللا مالكلا امإ مالكلاب دارملا نإ :ليق ام عفدني ٍكئنيحو ا تناك ناف

e : |520 هيلا راشملا نوي نا لطبف يسفنلا امإ ۾ ,يظفللا مالكلاب اهنع اربخم اشوک عنتكب امكإف ؛ةبترملا يناعملا 9 0 5 1 1 ند : ا ا 7 أ : 3 ١ ا 1  

 راشملا نإ :لوقن امك انإ :عفدلا ريرقت (ليعامسإ) .لمأتف .يسفنلا مالكلاب انهه اربخ نوكت نأ ع انتمال ؛ظافلألا

 لمتحيو «يظفللا مالكلا هب داري نأ لمتحي اًضيأ مالكلا :لوقن كلذك «ةبترم ناعم نوكي نأ لمتحي "اذه"ب هيلإ

 داري ةبترملا ناعملا ناك ولو «يظفللا مالكلا داري ةبترملا ظافلألا ناك ول هيلإ راشملاف «يسفنلا مالكلا هب داري نأ

 ىلع ةاطاوملاب لمحي الف ردصم "بيذهتلا" نأ وه :ردقم لحد عفد :هلمح (ليعامسإ).رهاظ اذهو «يسفنلا مالكلا
 ربخملا يعي .لومحلا بناحج ٤ فذحلا 2 زاجاو ةغلاب ةبستلا ف يلقعلا زاجب ا :نيهج وب زاح هنا :تاع اف ءاذه

 انهه لاقي نأ :لوألا :لمحلا ةحصل رحأ تاهيجوت انههو :ءانب امإ .قلطم لوعفم بيذهتلا ةياغ" و ءف وذحم هب

 ٍزعنيح لمحلا نوكيف «بارعإلا يف زاحملاب بكتري نأ :ياثلاو .بذهملا ئعمب "بيذهتلا" نوكيف «فرطلا يف زاحب

 لمح ليبق نم نوكيف «فينصتلا يأ هنع ربخملا بناج يف فاضملا ردصملا فذحي نأ :ثلاثلاو ."وذ" ةطساوب

 (ليعامسإ) .زئاج وهو ءردصملا ىلع ردصملا



 هيلإ راشملا نييعت ثحبم ١5 باتكلا فصو يف ةجابيدلا

 نم وه :دعبو :هلوق .ققحتم يأ قيقحتلاب سبلتم مكحلا اذه يأ «فوذح أدتبملل ربح رقتسم وأ
 امإف يناثلا ىلعو ءال وأ هيلإ فاضملا اهعم ركذي نأ امإ اهأل ؛ثالث تالاح اهو «ةينامزلا فورظلا

 :اذهف :هلوق .مضلا ىلع ةينبم ثلاثلا ىلعو «ةبرعم نيلوألا ىلعف ءًايونم وأ ًايسنم ايسن نوكي نأ

 . بّنرملا ىلإ ةراشإ اذهو .مالكلا مظن يف اهريدقت ىلع وأ "امأ" مهوت ىلع امإ ءافلا هذه

 دوجولاو توبثلاو لوصحلاو نوكلاك «لاعفألا عيمج معي اماع اردقم هقلعتم نوكي ام روهشملا يف وهو :رقتسم
 هقلعتم نوكي ام :فيرشلا ديسلا دنعو ءهب سبلتم وهو الإ ريغلاب قلعت هل لعف نم ام ذإ ؛اهنم اضيأ سبلتلاو
 (رييغتو ةدايزب دهاز ريم) .لوق لك لباقي ام :وغللاو .اصاح وأ اماع ناك ءاوس اردقم

 نوكي وغللاو ءاردقم هنوكل ؛هلماع ماقم رقتسي فرظلاف اردقم امئاد نوكي هلماع نأل ؛ارقتسم يمس امنإو :ةدئاف

 ءًاليلق ٍناكمو ءاريثك ٍنامز فرظ :دعبو (هفحت).اروكذم هنوكل ؛هقلعتم ماقم موقي نأ نع وغليف ءاروكذم هلماع
 (يندملا نيدلا ردصل ةيدمص حرش) .مقرلا رابتعاب يناثلاو ءظفللا رابتعاب لوألل حلاص انههو
 :نيهجو هل نأب «هل هجو ال ام انهه ءافلا داريإ نأ نم "اذهف دعبو' :فنصملا لوق ىلع دري امل عفد :"امأ' مهوت ىلع امإ

 «قيقحتلا ةلزنم همهوت لعج مث مالكلا مظن يف ةروكذم اأ مهوتيف «ماقملا اذه لثم يف اريك ركذت "امأ" نأ :لوألا

 (ليعامسإ).هيلع ةلاد ةنيرق ءافلاو «مالكلا مظن يف ردقم "امأ" ظفل نأ :لاقي نأ يناثلاو .همكح هيلع ىرحأو

 "ءافلا" دعب ام نوكب طورشم اهريدقتو «نييوحنلا نم دحأ هربتعي مل "امأ" مهوت نأل ؛ريسفتلل ءافلا نأ قحلاو

 00 ءارحجإل ءافلا نايتإ :لاقي نأ ىلوألاو .لامج يضرلا هب حرص «هل اًرسفم وأ اهلبق امل ابصان ًايهن وأ ًارمأ
 ميكحلا دبعإ (١١:فاقحالا) «نولوقيسف باول ذو :لاعت هلوق يف يضرلا ةرك ذ امك ءطرشلا قرخم

 "امأ" نأ مهولا ةطساوب لقعلا "امأ" مهوت نعم نأ :اهريدقتو "امأ" مهوت نيب قرفلاو :اهريدقت ىلع وأ

 "امأ" ردقي نأ ريدقتلا ئيعمو ءابذاك امكح نوكيف «ماقملا اذه لاثمأ يف اهب مهدايتعا ةطساوب مالكلا يف ةروكذم

 (دبع).مهفاف .عقاولل قباطم مكح وهف «ةروكذملاك ماكحألا يف لعجيو مالكلا مظن يف

 فيكف «دهاشم سوسحم جراخلا يف دوحوم ىلإ راشي نأل عوضوم ةراشإلا مسا نإ :تلق نإف :ةراشإ

 جراخلا يف دوحوم ىلإ ناك نإو ةراشإلا مسا عضو نإ :تلق ؟نهذ يف رضاحلا بّئرملا ىلإ اذه ةراشإلا حصي
 لوقعملا ليزنتو ؛دهاشملاك ةهلعجب اًضيأ دهاشم سوسحم دوجومب سيل ام ىلإ ةّيلقعلا ةراشإلاب راشي دق هنأ الإ

 = ؛هليصحت يف ملعتملل ابيغرتو ؛هيلإ راشي نأ ثيحب هروهظ لامك ىلع اهيبنت ؛زاحبا ليبس ىلع سوسحملا ةلزنم



 هباحصأو هلآ ثحبم ١ ه لوسرلا تعن يف ةجابيدلا

 عم لء يبنلا ةبحص اوكردأ نيذلا نونمؤملا مه :هباحصأو :هلوق .نوموصعملا هترتع يبنلا لآو

 ادإ داقتعالا و ربخلا :قدصلا :هل وق .حضاولا قيرطلا وهو «جهنم ع : جهانم 8 :هلوق .ناعإلا

 عقاولل قباطم هنأ ثيح نمف «نيفرطلا نم ةلعافملا نإف ؛هل اقباطم ايلا عقاولا ناك عقاولا قباط

 قدصلا قلطي دقو ا ىمسي - حتفلاب - هل قباطم هنأ ثيح نمو ءاقدص ىمسي -رسكلاب-

 قيدصتلا ببسي أ «اودغس :هلوقب قلعتم :قيدصتلاب :هلوق :اضا ةقباطملا سفن ىلع قحلاو

 نإف ؛قحلا بتارم ىصقأ اوغلب يعي :قحلا جراعم يف اودعصو :هلوق .اكَتِلَ يبلا هب ءاج امب نامبإلاو

 ءرمامك "اودعص'ب قلعتم وغل فرظ :قيقحتلاب :هلوق ارم ىلع اا

 کنع سن 1 ديري امن :مهفأش ق ىلاعت ا لاق .شابکلاو رئاغصلا باکو | نع لوظ وفحا يأ :نوموصعملا

 قو e ةيمامإلا ن هل ؛حراشلا بهذم ىلع اذهو 07: بازحألا) 4ا ريهطت 5 طز م تلا له سج رولا

 وأ «شيرقلا عيمج وأ «ي وونلا ها ور اک ف ةمطاف ةيرد :ليقو ءاضيأ بلطم ولب ۾ مشاه لالا اولا

 (دبع).ةظقي ك ةيروصلا هتايح ف ًاريثك وأ ناك اليلق ع يبنلا ةبحص

 ةيلعب رعشي 'نونمؤملا مه" :مهوق نإ :لاقي نأ ىلوألاو «ةافولا دنع هئاقبو ناميإلا رارمتسا عم يأ :ناميإلا عم
 نأ دري الف .ناميإلا ىلع وتلا انهه نم مهشيف «ءاقب ۾ ا ودح ةلعلا نم لولعملل دبالو اباححمأ موكل ؛ناميإلا

 :لثم ذحأملا ةيلغ ىلع لدي قتشملاب مكحل ىلا قيلعت نأب راعشإلا هجو .هنم دبال ام وهو "اوتامو" :لقي ۾ يشحا

 (دبع).مهفاف .ةقرسلل (۳۸:ةدئالار كاَسْهَيِدُيَأ اوهطقاف ةقزاَسلاَو قراّسلاَو ىلاعت هلوق

 دبع ال نأ عقاولل اقباطم ءيشب بلقلا طبر وهو :داقتعالا

 (دبع).اهعورفو عئارشلا لوصأ نم هللا دنع نم :ءاج اع

 عمجلا نأل ؛قحلا بتارم عيمج ىلع دوعصلا وه ,"قحلا جراعم يف اودعص" :هلوق نعم نأ نعي :دوعصلا نإف

 امنإو ؛مزاللا دارأو موزلملا ركذ انههف «قيعملا كلذل مزال قحلا بتارم ىصقأ ىلإ غولبلاو «قارغتسالا ديفي فاضملا

 (دبع).حدملا ماقم, بسنأ هنوكل ؛موزلملا نم مزاللا ديرأ



 اهانعمو لمجلا بارعإ نايب ثحبم ١ 8 باتكلا فصو يف ةجابيدلا

 دارأ نمل ةركذتو «ماهفإلا ىدل رضبتلا لواح نمل ًةرضبت هنلعج «مالسإلا دئاقع ريرقت نم

 اذه :ريدقت ىلع وأ ةغلابملا قيرط ىلع لمحلاو .ماهفألاو عئابطلا ىلإ دصقملا بيرقت ةياغ اذه يأ

 "مالسإلا دئاقع" يف ةفاضإلاو ."مارملا"ل نايب مالسإلا دئاقع ريرقت نم :هلوق .بيرقتلا ةياغ برقم

 ناسللاب رارقإلا عومج نع ةرابع ناك نإ و «تاداقتعالا سفن نع ةرابع مالاسإإلا ناك نإ ةينايب

 :هلوق .ةيمال ةفاضإلاف ناسللاب رارقإلا درحم نع ةرابع ناك وأ 1 لمعلاو نانحلاب قيدصتلاو

 :ماهفالا ىدل :هلوق .ةركذت :هلوق اذك و «دانسإللا يف زوحتلا ل امتحيو ءارصبه يأ :ةهرصبت هتلعحج

 دبع) ."رصبتلا لواح نمل" :هلوقب قفوأو رصحأ هنأ عم "ركذتلا دارأ نمل" ىلع هرايتخا هجو ام يرعش تيل :دارأ نمل

 ءاملع دوصقم وأ مالكلا دوصقم يأ :دصقملا .ءاغلبلا نأش نم وهو «ننفتلل بولسألا ريغت نأ ههجو لعل :لوقأ
 (دبع).ليلدلاب اهتابنإو دئاقعلا ريرقت وهو مالسإلا

 انههف «يناثلا ىلإ ةطساوبو لوألا ىلإ هسفنب ءنيلوعفم ىلإ ىدعتي "بيرقتلا" نأ ىلإ ةراشإ :ماهفألاو عئابطلا ىلإ

 (هفحت).كلذ لثمو "عئابطلا ىلإ" وهو فوذحملا يناثلا هلوعفمو "دصقملا" نيعمب. "مارملا" لوألا هلوعفم
 معأ "دئاقعلا"و «ةضف متاح :لثم «نيفاضملا نيب هحو نم مومعلا نم ةينايبلا ةفاضإلا يف دبال :ليق نإف :ةينايب

 هيلإ فاضملا ىلع فاضملا قدص نم ةينايبلا ةفاضإلا يف دبال :انلق .تاداقتعالا سفن وه يذلا مالسإلا نم اقلطم

 نوك حصي ىح هيلإ فاضملا نم معأ فاضملا نوكي نأب ءاقلطم مومع وأ هجو نم مومع امهنيب ناك ءاوس
 (دبع) .فاضملل انايب هيلإ فاضملا

 "ةرصبتلا" نوكي نأ مزليف «لوألا ىلإ امهيناث دنسأ «نيلوعفم ىلإ ىدعتي "لعجلا" نأ وهو :مهوت عفد :ارصبم

 ءايوغل ازاج انهه نإ :عفدلا ريرقتو ءيش ىلإ دنسي ال ردصملاو «"باتكلا" هعجرم يذلا ريمضلا ىلإ ادنسم

 (ليعام“إ).رصبملا نعم ةرصبتلاف

 'ةركذت' :هلوق يقو «يلقع زاحلاف ةركذتلا سفن انهه امي دارملا امإو يوغل زاحجاف ةروكذملا عع امإ يهف :ةرك ذت
 وه امو «هظفح ىلع فوقوم اركذم باتكلا نوك نألف ؛لوألا امأ .امارم لدأو امالك لقأ باتكلا نأ ىلإ ةراشإ

 (دبع).ةركذت نكي مل ةركذت ديرأ ام ىلع لدأ نكي مل ول باتكلا نألف ؛ىناثلا امأو «ظفحلا ىلإ برقأ امالك لقأ

 راشأ يناثلا ىلإو «هدصاقمو باتكلا بلاطم ٍنيعأ فوذحم انهه لوألا هلوعفمف «نيلوعفم ىلإ ىدعتي :ماهفإلا

 (ليعامسإ) .ريغلل وأ هايإ :هلوقب حراشلا



 باتكلا فيلأت هجو نايب ۲١ باتكلا فصو يف ةجابيدلا

 STOTT TTT OTT هنو هب 2628 ع زعألا دلولا اميس هاهفألا يوذ نم رك كني نأ

 :ماهفألا يوذ نم هلوق .ملعملل يناثلاو ملعتملل لوألاو «ريغلل هميهفتو هايإ ريغلا ميهفت يأ رکا

 "ركذتي"ب قلعتم وأ "رك ذتي" لعاف نم لاحلا عضوم يف امإ يناثلا فرظلاو «مهف عمج ةزمهلا حتفب

 لمتحي اًضيأ اذهف ماهفألا يوذ نم اًملعتمو اذخآ ركذتي يأ ملعتلاو ذحألا نعم نيمضتب

 :"اميساال" "اميس" لضأو :كالثم يأ نايبسامم :لاقي ةلثلا نعمت 3 :اميس :هلوق .نيهجولا

 وه لوألا ىلعف «ريغلل هميهفت وأ هايإ ريغلا ميهفت يأ ءلوعفملا وأ لعافلا ىلإ ردصملا ةفاضإ نم :ريغلا ميهفت

 ةبسنلاب هرابتعا نكميو «دارأ نمل ةركذت :فنصملا لوق اذكو «يهتنملا ملعملل يناثلا ىلعو يدتبملا لمتنا ةر ةرصبت

 ديرأ نإو «يدتبملل ةركذت ناك ماهفألا يوذ نم املعتمو اذخأ ظفحيو هركذتي نأ دارأ نمل ديرأ نإف ءامهيلك ىلإ
 ماهفألا يوذ نم :هلوقو «يهتنملا ىلع قابطنالا رهاظ ناك ماهفألا يوذ نم ركذت نم نوك لاح ركذتي نأ دارأ نمل

 ىلع بصنلا عضوم يف رقتسم يناثلا ىلعو «ملعتلاو ذخألا نعم نيمضتب "ركذتي"ب قلعتم وغل فرظ لوألا ىلع

 (يلالجلا ىلع يدزي).يهتنملاب ةركذتلاو يدتبملاب بسنأ ةرصبتلا نأ ىفخي ال نكلو اذه "دارأ نم" نع لاح هنأ
 لعف ظفل نع ههبش وأ لعفلا نعم ةدارإ نع ةرابع نيمضتلاو ."نم" ةملكب ىدعتي ال مزال ركذتلا نأل :نيمضتب
 (دبع).ماقملا بسحب الصأ رخآلاو الاح امهدحأ لعجو هانعم وأ رخآ

 :هلوق لثم «ملعتملا وأ ملعملل نوكي نأ لمتخي ؛ماهفألا يوذ نم ركذتي نأ دارأ نم ةركذت :هلوق يأ :اذهف

 نوكيف انئاك وأ اتباث :هلوقب اقلعتم ناك اذإ «ماهفألا يوذ نم :هلوق نأل ؛ماهفإلا ىدل رصبتلا لواح نمل ةرصبتو

 ٍذطنيحف «حتفلاب هقلعتم ماقم هرارقتسال ؛ارقتسم افرظ نوكيف «ركذتي نأ :هلوق يف نكتسملا ريمضلا نم الاح
 ؛ميلعتلا ملعلا بحاص تافص نمو «مولعلا باحصأ ماهفألا يوذ نعم نأل ؛ملعملا الإ ركذتي نأ دارأ نمل داري ال

 ؛نايفانتم هلهجو ءيشلا ملعو «ملعلا ميلعتلاو «لهجلا مزلتسي ملعتلا اًضيأو ءلاح وهو «لصاحلا ليصحت مزل الإو

 يوذ نم :هلوق ناك اذإو «نوملعملا مه ماهفألا يوذ نأ ققحتف «يفانملا لهجلل مزلتسملا ملعتلا ماعلا ع عم عمجبي الف

 ماقم موقي نأ نع هئاغلإل ؛اوغل افرظ نوكيف ملعتلاو ذحألا ئيعم نيمضت دعب ركذتي نأ :هلوقب اقلعتم ماهفألا

 ٍدنيح ركذتي نأ دارأ نم نوكيف "ماهفألا ىوذ نم املعمو اذخآ دارأ نم" نوكي ٍظئنيحف ءاروكذم هنوكل ؛هقلعتم

 (دبع) .ىفخي ال امك ملعتملل



 باتكلا فيلأت هجو نايب ۲١ باتكلا فصو يف ةجابيدلا

 قيفوتلا نم هل لازال «مالسلاو ةيحتلا هيلع هللا بيبح ّىمس «ماركإلاب يرحلا يفحلا

 .ماصتعالا هب و لك وتلا هللا ىلعو «ماصع دييأتلا نمو ماوق

 لمعتسا مث «هلصأ اذهو «ةفوصوم وأ ةلوصوم وأ ةدئاز "ام"و .دارم هنكل ظفللا يف "ال" فذح

 :هلوق .قئاللا :يرحلا :هلوق .قيفشلا :ىفحلا :هلوق .هجوأ ةثالث هدعب اميفو ءاصوصخ عع

 ام يأ :ماصع :هلوق .ةوقلا نيعع ديألا نم ةيوقتلا يأ :دييأتلا :ةلوق .ةرمأ هب موقي ام يأ :ماوق

 ةياعرل :هب :هلوق يفو ءرصحلا دصقل انهه فرظلا مدق : هللا ىلعو :هلوق .للزلا نم هرمأ هب ظفحي

 وهو :ماصتعالا :هلوق .قلخلا نع عاطقنالاو قحلاب كسمتلا وه :لكوتلا :هلوق .ًاضيأ عجسلا
 .تلسمتلاو ثبختلا

 بيحأو «بنرغلا مالك يف هل ريظن ال لپ اش ل" لايوعجما نأ داياتلا نع لقت درو افيفعتت :فدح

 اميسو اميس ال :لاقيف «هلامعتسا ةرثكل ؛ةريثك تافرصت هيف فرصتي هنإ :ةيفاكلا حرش يف يىضرلا لاق هنأب

 .اهفذح ۾ ا ذ دوجو عم اهفيفخت و ءايلا ایات

 i ناک نإ «دلولا ره ءيش لثم الو «هدئاز "اه" ناک لإ عدلولا لثم ذي :نتملا ةرابع نعم ن وكيف :دارم

 (يلالح نيبمإ).ةلوضوم ' ا ناك نإ «دلولا وه يذلا لثم الو (ةفوصوم

 ىلع مكحيل مدقتملا مكحلا نع ءانثتسالا تاملك نم هنأ هقيقحت و عانس الا تاملك نم ةاحئنلا ةدع و :اص وصخ

 (لالج الم).قباسلا مكحلا سنج نم مكحب متأ هجو ىلع هدعب ام

 ىلع بصنلا امأ «ةفص وأ ةلص ةلمجلاو ءفوذحم ربح ًادتبم وأ ف وذم ًادتبم ربح هنوك ىلع عفرلا :هج وأ ةثالاث

 :ةثالثلا هجوألا ىلع سيقلا ئرما لوق يور دقو «ةدئاز نيريخألا ىلع "ام" ةملكو ةفاضإلا ىلع رجلاو «ءانثتسالا

 .لجلج ةرادب موي اميس الو
 (لالج الم)

 ةلعفتلاو ليعفتلا ىلع ءيحي "لّعف" ردصم نإف ؛"ديأ" نم ردصم "دييأتلا" نأ امك «يوق نم ردصم ةوقلا :ةوقلا

 .نيديزملا نيب فدارتلا مزلتسي نيدرحملا نيب فدارتلا نإف ؛ةيوقتلا نيعمب. درحملا يثالثلا نم ديألاو

 مدقت نأ الإ ؟ُنيِعَتْسَن َكاَّيِإَو دبع َكاّيِإإ» :ىلاعت هلوق يف امك ءرصحلا ديفي ريخأتلا قحتسي ام مدقت نإف :رصحلا

 (ليعامسإ) . رهاظ وهو هريخأتب عجسلا توفي هنإف ؛اضيأ عجسلا ةياعرل ؛ هب :هل وق



 قطنملا يف لوألا مسقلا ۴۸ باتكلا ميسقت نايب

 ىلإ جتحي مل نيمسق ىلع هباتك نأ مالكلاو قطنملا ريرحت يف :هلوق يف انمض ملع امل :لوألا مسقلا :هلوق
 اهنإف ؛ةمدقملا فالخب اذهو ءانمض ادوهعم هنوكل ؛دهعلا مالب لوألا مسقلا فيرعت حصف ءاذكي حيرصتلا

 سيل :ليق نإف :قطنملا يف :هلوق .ةمدقم :لاقو ءاهركن اذلف ؛ةدوهعم نكت ملف ءاقباس اهدوحو ملعي م

 ظافلألا "لوألا مسقلاب" داري نأ زوجي :تلق ؟ةيفرظلا هيجوت امف «ةيقطنملا لئاسملا الإ لوألا مسقلا

 .رخأ اهوجو لمتحيو «يناعملا هذه نايب يف ظافلألا هذه نإ :نيعملا نوكيف «قاعملا "قطنملا"بو «تارابعلاو

 بكرملا وأ شوقنلا وأ ناعما وأ ظافلألا امإ :ةعبسلا ناعما دحأ نع ةرابع "لوألا مسقلا" نأ ليصفتلاو

 كاردإ ينعأ يتطابلا يف ةباصإلاو «ملكتلا نيعأ يرهاظلا قطنملا ىلع ءادتقالا لوصحلا ؛هب يمس اغإو :قطنملا
 ىلع ةغلابملا هجو ىلع قلطي يميم ردصم قطنملاف ءامهيلك ىلع قلطي قطنلا نأل ؛ملعلا اذه ببسب تايلكلا

 ىلع باتس سنتي ل للي فصلا نأ :ًالوأ درب اق باو اتم ير رق امنع ناك عسا وأ ایل

 يف لوألا مسقلا :هلوق نوكيل ؛الوهجب مولعلا نم ملع يأ يف هنأو ءامولعم لوألا مسقلا نوكي ىح نيمسق
 ريكنت هجو ام::ائلاثو ءدهعلا ماب هفيرعت حصي الف لوألا مسقلا ملعي مل امل هنأ :ايناثو «ةدئافلا هدم اديفم «قطنملا

 ىلإ ةراشإ ءاذهه حيرصتلا ىلإ جتحي مل :هلوق ىلإ انمض ملع امل :هلوقف اًضيأ اقباس ةمولعم ريغ اهنأ عم ةمدقملا
 :هلوقو «يناثلا نع باوجلا ىلإ ةراشإ «دهعلا مالب لوألا مسقلا فيرعت حصف :هلوقو «لوألا لاؤسلا نع باوجلا

 (دبع).نيركاشلا نم نك و مهفاف .ثلاثلا نع باوج «ةمدقملا فالخب اذه

 وهو باتكلا نم ءزح مسقلا نأ مولعملا نمو «قطنملا يف لوألا مسقلا :فنصملا لاق هنأ :هلصاح :ليق نإف

 لئاسملا يف "قطنملا يف لوألا مسقلا" نعمف «ةيقطنملا لئاسملا يه اضيأ قطنملاو «باتكلاك «ةيقطنملا لئاسملا

 مالكلا عاجرإ :انهه هيجوتلا نم دارملاو ؟هليوأتو ههيجوت امف ءدساف وهو «هسفنل ءيشلا ةيفرظ مزليف «ةيقطنمل
 ةرياغملا يضتقت «فورظملاو فرظلا نيب ةبسن ةيفرظلا نأل :ةيفرظلا (نيدلا ناهرب).ةحصلا ىلإ ارهاظ دسافلا

 لوألا مسقلاب داري نأ زوجيف ءلئاسملا يف رصحني ال باتكلا نعم :هلصاح :تلق ؟داحتالا حصي فيكف ءامهنيب

 لئاسملا نايب ف ظافلألا هانعم :قطنملا :هلوق يف نايبلا ظفل ردقيو :ةصوصخم ناعم ىلع ةلادلا ةضوضخنملا ظافلألا

 «يناعملاو ظافلألا :ىلوألا :روص ثلث هيف ققحتيو :بكرملا (ناهرب).هسفنل ءيشلا ةيفرظ مزلي الف «ةيقطنملا

 .دحاو لامتحا ةئالثلا نم بكرملاو شوقنلا عم ظافلألا :ةثلاثلاو «شوقنلا عم يناعملا :ةيناثلاو



 امهيناعم نايب ۳ 0 قطنملا يف لوألا مسقلا
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 وأ لئاسملا عيمجي ملعلا وأ ةكلملا امإ :ةسمخ ناعم دحأ نع ةرابع "قطنملا" و «ةثالثلا وأ نينثالا نم

 لصحيف «هب دتعملا ردقلا سفن وأ اعيج لئاسملا سفن وأ ةمصعلا هب لصحي يذلا هب دتعملا ردقب

 اهضعب يفو «نايبلا اهضعب ف ردقي الامتحا نونالتو ةي ةعسلا عم ةسمخلا ةاطحالم نم

 اساس ميلسلا لقعلا هدج و امثيح «لوصحلا اهضعب قو ‹ليصحتلا

 قطنملاب ةكلم ديزل :ليق اذإ هنأ ديدرتلا ضرعتي ملو «هب دتعملا ردقلاب وأ لئاسملا عيمجب ةقلعتم تناك ءاوس :ةكلملا

 يف ةقطانلا سفنلا يف ةخسار ةيفيك يهو «لئاسملا عيمجي اهقلعت ىلإ رظن ريغ نم ةكلملا تابثإ الإ داريال ءالثم
 ركفلا ىلع ردقت ديرت املك ثيحب اهيف اهلاغتشاو ةيقطنملا لئاسملاب اهدايتعاو اهتسرامم لامك دعب اهامك ليضحت

 (دبع).راكفألاب ديازتت مولعلاف الإو ءاطوصأ عيمجي ملعلا يأ :اهلئاسم (دبع).ةفلكو ةنح الب بئاصلا
 .ةمصعلاك ملعلا نم ضرغلا ريدقت ىلع هب ردقي يذلا :ردقلا (دبع).لوصألا يه يلا :لئاسملا سفن

 هيلإ نيبو رضملا دحأ ةبسن ثلاث ددع ليصحت نع ةرابع :برضلاو «ةعبسلا يف ةسمخلا برض نم يأ :ةسمخلا

 دحأ نع لوألا مسقلاو ةكلملا نع ةرابع قطنملا ناك نإف :هدجو (دبع).دحاولا ىلإ رخآلا بورضملا ةبسنك
 هب لصحي يذلا هب دتعملا ردقلاب وأ لئاسملا عيمجب ملعلا نع ةرابع قطنملا ناك نإو ءلوصحلا ردقملاف ةعبسلا يناعملا
 وأ اعيمج لئاسملا سفن نع ةرابع قطنملا ناك نإو ءليصحتلا ردقملاف يناعملا كلت دحأ نع لوألا مسقلاو ءةمصعلا
 .نايبلا ردقملاف ىئاعملا كلت دحأ نع لوألا مسقلاو هب دتعملا ردقلا سفن نع

  :ةروكذملا روصلل لفاك لودحلا اذهو



 ةمدقملا تايوتحم نايب ٤ ةمادقملا

 .هعوضومو هيلإ ةجاحلا نايبو قطنملا مسر :ةثالث رومأ اهيف نيب ةمدقم هذه يأ :ةمدقم :هلوق

 .ظافلألا نع ةرابع باتكلا ناك نإ انهه اهنم دارملاو «شيجلا ةمدقم نم ةذوحأم يهو

 ناك نإو «هيف اهعفنو امي دوصقملا طابترال ؛دوصقملا مامأ تمدق مالكلا نم ةفئاط تارابعلاو

 «عورشلا يف ةريصب اهيلع عالطالا بجوي يناعملا نم ةفئاط ةمدقملا نم دارملاف «قاعملا نع ةرابع

 موقلا نكل ءهؤزج يه يلا ةمدقملا يف اهزاوج يعدتسي باتكلا يف رّمخَألا تالامتحالا زيوحتو
 Sg 8 & KES 5 ةروصلا وه" :ملعلا :هلوق .بابلا اذه يف ناعملاو ظافلألا ىلع اوديزي ,

 ةدايزب اديقم امإو «هتياغو ملعلا فيرعت وهو :اقلطم امإ ةلمجلا يف لئاسملا يف عورشلا هيلع فقوتي ام :ةمدقم

 مالكلاب ةفئاط ىمسيو (ع راشلل هريصب هدایز ديفت يلا عايشاألا نم كلذ ريغو عوضوملا نايب وهو :ةريصبلا

 (يرتسوش).باتكلا ةمدقم يناثلاو ملعلا ةمدقم لوألا يمسي فنصملاو ءازوحت ةمدقم اهيلع لمتشملا

 نأل ؛انهه لاق اذل :انهه (دبع).ءىش لك لوأل تنريعتساا دقوا شيلا مدقتت يلا ةعامجلا :شيجلا ةمدقم

 فيرعتلا اذه نإ :لاقي ال :ةفئاط (دبع).ةجح وأ سايق ءزج تلعج ةيضق ىلع قلطت سايقلا ثحابم يف ةمدقملا

 اذه :لوقن انأل ؛الثم ةجاحلا نايب يف ةعقاولا تارابعلاو ظافلألا نم ةمدقملا ريغ ىلع هقدصل ؛درطم. سيل ةمدقملل

 نيب ةبسانملا .لادلا حتفب ةمدقملا هدنع راتخملا نأ ىلإ ةراشإ :تمدق .لمأتف .معألاب زوجي وهو ‹يظفل فيرعتلا

 وأ مالكلا رئاس امإ نوكي نأ تقحتسا امل ناعملا وأ مالكلا ةفئاط نإف ؛ةرهاظ يحالطصالاو يوغللا ةمدقملا نعم

 (دبع). شيلا ةمدقمك ةمدقملا اهيلع تقلطأو تمدق ناعملا

 رومألا كلت ل ودب ع ورشلا نأ دري الغل ؛اهيلع ةريصبلا هكحج ۾ ىلع عورشلاو ٠ع ورشلا لصأ فق وتی مو :ةريصب

 باتكلاو «باتكلا ءزج ةمدقملا :هريرقت ردقم لحد عفد :تاالامتحالا (دبع).ةطوبضم ريغ ةريصبلاو نكمم

 ظافلألا يأ نينثالا ىلع رصتقا ملف «ناعم ةعبس اهئازإب اضيأ ةمدقملا لمتحيف ؛قبس امك «ةعبس ناعم دحأ لمت

 الو «نيسالا ىلع اوحلطصا موقلا 3-9 اضيأ ةمدقملا 2 ةد ةكسلا تالاا وع :عفدلا ري رفت ؟يناعملاو

 يذلا ئهذلا دوج ولا وهو ٠ءيشلا هب زات يذلا لاثملا يأ :ةروصلا (نيدلا تاهرب).حالطصالا 8 ةشقانم

 نم دارم وه اذهو «يلصأ ريغو اينهذو ايلظ اًدوحوو ةروص دوحولا كلذ ىمسيو «ةيجراخلا راثآلا هيلع بترتي ال

 فک ةروصلاو انيع يحجراخلا دوج ولا رابتعابو ةروص ,ىمسي يملعلا روضحلا رابتعاب اًهإف ؛ةيهاملاب ةروصلا ريسف

 .روصنملا بهذم وه امك فيك ملعلاف «ةبسن الو ةمسق اهناذل يضتقي ال ضرعو ةئيه األ



 ملعلا فيرعت ۲٥ ةمّدقملا

 د عا رع و ع هاو ع قو هن ع فام و م هع عكا .قيدصتف ةبسنلل اناعذإ ناك نإ

 ام هحج وب روصتلاب ءافتك الل امإ ؛هفي رعتل ص رعتب لهم فنصملاو ."لقعلا دنع ءيشلا نم ةلصاحلا

 ام ىلع روصتلا يهيدب ملعلا نأل امإو ضيفتسم روهشم ملعلا فيرعت نأل امإو ميسقتلا ماقم يف

 وأ مئاق اديز نأب ناعذإلاك «ةيتوبثلا ةيربخلا ةبسنلاب اداقتعا يأ :ةبسنلل اناعذإ ناك نإ :هلوق .ليق

 ناعذإلا سفن قيدصتلا لعج ثيح ءامكحلا بهذم راتخا دقف «مئاقب سيل هنأب داقتعالاك «ةيبلسلا

 فيرعتلا نع لدع امنإو .ال وأ هل تناك ءاوس هنم ةعزتنملا ةئشانلا ةروصلا وه ملعلا نأ نعي :ةلصاحلا

 :بسكملاو بساكلا ملعلا وه قيدضتلاو روضتلا ىلإ مسقتملا نأل ؛لقعلا يق: ءيشلا ةروص لوصح وهو ءروهشما
 سيل لوصحلا نأ عم باستكالا يق هل لحد ال ننعم لوصحلاو ءنفلا اذه ضرغ ةظحالم نم رهاظلا وه امك
 لصح اهسفن يف ةروصلا لصح اذإ هنأ ةهادب ملعنو «فاشكنالا نع ةرابع ملعلاو !فيك «ملعلل ايقيقح نعم

 ىلع قيقدلا رظنلا امأو :يلحلا رظنلا هيلإ بهذي ام اذه .اهنع لوصحلا نعم عازتتنا ىلإ جاتحت الو فاشكنالا
 ."شناد"ب ةيسرافلاب هنع ربعي ام هتقيقحو «ردصملاب لصاحلا ئعملا ةروصلا لوصحب دارملا نأب مكحيف :لاق ام

 يف ةلصاحلا ءايشألا ىلع قدصت ةّيكاردإلا ةلاحلا كلتو نهذلا يف ءيشلا لوصح دنع ققحت ةيكاردإ ةلاح يهو
 وه يذلا لقعلاو «هلعف يف ال هتاذ يف درحب رهوح وه ةقطانلا سفنلل فدارم لقعلا :لقعلا .ايضرع اقدص نهذلا
 .ةك ردملا ةوقلا ىلع لقعلا قلطي دقو ءامهيلك هلعفو هتاذ يف درحم رهوج كلملا فدارم

 امإ باوجلاو «لطاب وهو «هفيرعت لبق نيمسق ىلإ ملعلا مسق تب فنصملا نإ :لاقي امع باوج :ضرعتي م
 ؛لطاب ام هجوب هتفرعم لبق ءيشلا ميسقت نأ فيرعتلا لبق ميسقتلا نالطبب دارملا نأ نعي ءام هجوب روصتلا ةيافكل

 (دبع).خلإ ملعلا فيرعت نأل امإو ءام هجوب ناهذألا مولعم ملعلا نأل ؛انهه مزلي مل وهو

 نإف ءميسقتلا ماقم يف هيلع هبني ال نأ مزلتسي ال ايهيدب ملعلا نوك نأ فعضلا هجو «يزارلا مامإلا لئاقلا :ليق

 .هيلع هيبنتلا نم مسقملا نييعتو ءافخلا ةلازإل دبالف ءايفخخ نوكي دق اًضيأ يهيدبلا
 امإو ءايواست نإ كششو مهو بولغملاو نظ بلاغلاف «ريغلا لامتحا ىقبي ثيحب امإ ةبسنلا داقتعا نأ ملعا :اذاقتعا

 لزي مل نإو «ككشملا كيكشتب لاز نإ ديلقتف هقباط نإو «عقاولا قباطي مل نإ بكرم لهجف .مزجف قبي مل

 (ةدايزب ليعامسإ).تاقيدصتلا نم يقاوبلاو «تاروصتلا نم كشلاو مهولاف «نيقيف
 سدق دنسلا ديسلا لاق «ءامدقلا نم ءامكحلا بهذم راتخا دقف «ناعذإلا سفن قيدصتلا لعج امل نعي :راتخا

 (دبع).قحلا وه اذه :ةيسمشلا حرش ىلع هيشاوح يف فيرشلا هرس



 روصتلاو قيدصتلا نايب "5 ةمدقملا

 روصتف الإو

 بهذم راتخاو .يزارلا مامإلا همعز امك نيفرطلا روصت نمو هنم بكرملا عومجملا نود مكحلاو

 ةيتوبثلا ةيربخلا ةبسنلا وه ةيضقلل ريخأ ءزج وه يذلا مكحلاو ناعذإلا قلعتم لعج ثيح ءامدقلا

 ءازجأ ثيلثت ىلإ ريشيس فنصملا ذإ ؛اهعوقو ال وأ ةيدييقتلا ةيتوبثلا ةبسنلا عوقو ال ةيبلسلا وأ
 ديز روصتك «دحاو رمأل اك ایا ناك ءاوس :روصتف الإ و :هلوق .اياضقلا ثحابم يف ةيضقلا

 ءةبسللا رك ذ نه دب الف «يكحلاو ةثالثلا تاروصتلا نم بك رم مامإلا دنع قيدصتلا نإف :رظن هيفو :نيفرطلا

 ةطبار ةبسنلا نوك لاح نيفرطلا نم دارملا نأ وأ ةميلسلا ةحيرقلا ىلع ادامتعا كرت هنإ :لاقي نأ الإ ءىفخي ال امك

 سدق دنسلا ديسلا هلاق ام ىلع ههجوو «مامإلا بهذم فعض ىلإ "معز" :هلوقب راشأ :همعز (ليعامسإ).امهنيب

 ملعلا ميسقت يف دبالف «هب لصحيل ؛صاح قيرطب رخالا نع زاتمم قيدصتلاو روصتلا نم الك نإ :فيرشلا هرس
 ايعامسإ) .هميسقت نود مهميسقت روط ىلع ةيئرم ةظحالملا كلتو «زايتمالا كلذ ةظحالم نم

 .ةيطرشلا تاقيدصتلا جرح امل لاصفناللا وأ لاصفنالا ةبسن وأ لاصتاللا وأ لاضتالا ةبسن :لاق ولو :ةبسنلا

 وأ ةيتوبثلا ةيربخلا ةبسنلا :هلوقف لاصفنالاو لاصتالا تاودأ دايدزاب ةيلمحلا وه ةيطرشلا لصأ ناك امل :لوقأ

 (يشح) .اًضيأ تايطرشلل لماش ةيبلسلا

 ةبطاق ءامكحلا نأ ملعاو ؛نيرخأتملا دنع وه امك ؛خلإ ةبسنلا عوقو ناعذإلا قلعتم لعج ام نعي :عوقو ال

 ةبسنلا امإ ناعذإلا قلعتم نأ يف اوفلتخا ءوكحلاو ناعذإلا نع ةرابع وه ذإ ؛طيسب قيدصتلا نأ ىلع مهقافتا

 ثيلثتب اولاقو «لوألا مهنم نومدقتملا راتخاف ءاهعوقو ال وأ ةيدبيقتلا ةبسنلا عوقو وأ ةيبلسلا وأ ةيتوبثلا ةيربخلا
 ٌديز' نم مهفي ال ذإ ؛قحلا وه اذهو «ةيبلسلاو ةيتوبثلا ةيربخلا ةبسنلاو هب موكحلاو هيلع موكحم ا :ةيضقلا او

 رياغم «كاردإلا نم رخآ عون مهدنع قيدصتلاو «ى رخخأ ةبسن ىلإ هدقع يف جاتحي الو .ةدحاو ةبسن الإ الثم "مئاق

 هيلع موكحملا :ةيضقلا ءازجأ عيبرتب اولاقو يناثلا ىلإ مهنم نورحأتملا بهذو «قلعتملا رابتعاب ال ةيتاذ ةرياغم روصتلل

 ةبسنلا نعم مكحلا دروم يه يلا ةيمكحلا ةبسنلاب اهوم ةيبلس وأ تناك ةيتوبث ةيدييقتلا ةبسنلاو هب موكحلاو

 نيتبسنلا تابثإ مهدوصقم سيل :لاقي نأ الإ ءاهعوقو الو اهعوقو يه ةيربخ ةبسن :عبارلاو «ةيربخلا ةماتلا
 (دبع).تاذلاب نيترياغتملا

 .ةطبار ةبسنلا ىلع لادلاو الومخم هب موكحملاو اعوضوم هيلع ءوكحملا ىمسي :اياضقلا ثحب يف لاق ثيح :ريشيس

 .اضيأ روصتلا ماسقأ رصحني ثيحب "ةبسنلل اناعذإ" وے ےک یا عرق :ناك ءاوس
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 توكسلا حصي ال «ةمات ريغ ةبسن عم وأ ورمعو ديز روصتك «ةبسنلا نودب ةددعتم رومأل وأ

 ؛يناعذإ ريغ كاردإب ةكردم ةيربخ وأ برضا روصتك «ةيئاشنإ ةمات وأ ديز مالغ روصتك «اهيلع

 يف ام ىلع ةمسقلا ذحأ نعم. ماستقالا :نامستقيو :هلوق .مهولاو كشلاو لييختلا ةروص يف امك

 باستكالاو رظن الب لوصحلا يأ ةرورضلا يفصو نم الك قيدصتلاو روصتلا مستقي يأ "ساسألا"

 باستكالا نم اًمسقو اًيرورض ريصيف ةرورضلا نم اًمسق روصتلا ذخأيف رظنلاب لوصحلا يأ

 ةرورضلا ماسقنا وه ارض ةرابعلا هذه ق روك ذملاق «قيدصقلا ى لاخلا اذك و اسك ريصيف

 ةيانكو انمض يبسكلاو يرورضلا ىلإ قيدصتلاو روصتلا نم لك ماسقنا ملعيو «باستكالاو

 جاتحت ال ةيهيدب ةمسقلا هذه نأ ىلإ ةراشإ :ةرورضلاب :هلوق .حيرصلا نم نسحأو غلبأ يهو

 ددرت عم ةبسنلا كاردإ وه :كشلاو «زيوحبو ددرت ريغ نم نهذلا يف ةيضقلا ةروص لوصح نع ةرابع وهو :لييختلا

 (ليعامسإ).ع وجرملا كاردإلا وهف ءاهفلاخم ناححر عم ةبسنلا روصت :مهولاو ءاوسلا ىلع نيبناجلا زيوحتو اهيف

 ماستقا نم ردابتملا ناك الو ."سوماقلا" يف اذك ءامهنيب ائيش نالجرلا مستقي نأ ةغللا يف ماستقالا :مستقي

 رسفف «دوصقملا فالخ وهو «نيمسق ال امسق امهنم دحاو لك ذخأيو باستكالاو ةرورضلا قيدصتلاو روصتلا

 ايرورض روصتلا ةروريص هنم مزليو ءاحيرص ةرابعلا لولدم اذه :ذخأيف (ةيئاضترالا).خلإ يأ :هلوقب ققحملا يشحما

 سقو ؛موزلملا ىلع اهرادم يلا ةيانكلاب ملعي بستكملاو يرورضلا ىلإ روصتلا ماسقنا نأ انه نم تبثف «اّيبسكو

 نم امسقو ءايرورض ريصيف «ةرورضلا نم امسق قيدصتلا ذحأي يعي :قيدصتلا يف لاحلا اذكو :هلوق هيلع

 ربتعم لمحلا نأل ؛امهيلإ باستكالاو ةرورضلا نع لدع امنإو :يبسكلاو يرورضلا .ايبسك ريصيف «باستكالا
 .يلصألا دوصقملا وه يذلا يحالطصالا ميسقتلاب مسقلاو ماسقألا نيب

 ام نأ كش الو «ةيؤرو ركف ريغ نم هب ملعي يذلا حيرصتلا نم اناكم نسحأو انأش غلبأ ةيانكلا يأ :يهو

 ليوط ديز :انلوق ةظحالم نم كل ادبو :حيرصلا .ناكملا عيفرو نأشلا ليلج نوكي ةنحماو بعتلا دعب لصحي

 نأ لمتحيو «ةراشإ :هلوقب حراشلا هيلإ ريشي امك «ةهادبلاب يأ :ةرورضلاب (ليعامسإ).ةماقلا ليوط هنأ داجنلا

 ممالسألا عيشو برجر لاب ةافعم وكي



 تاروصتلا نم اندجو اننادجو ىلإ انعجر اذإ انأل ؛كلذو «موقلا هبكترا امك لالدتسالا مشجت ىلإ

 ركفلاو رظنلاب لصاح وه ام اهنمو «ةدوربلاو ةرارحلا روصتك «رظن الب انل لصاح وه ام

 سمشلا نأب قيدصتلاك «رظن الب لصحي ام تاقيدصتلا نم اذكو «نجلاو كلملا ةقيقح روصتك
 .دوجوم عناصلاو ثداح ملاعلا نأب قيدصتلاك رظنلاب لصحي ام اهنمو «ةقرحم رانلاو ةقرشم

 «مولعم ريغ رمأ ليصحتل مولعملا رمألا وحن سفنلا هجوت ءرظنلا يأ :لوقعملا ةظحالم وهو :هلوق

 دارفأ عيمج لمشيل ؛لوهج ىلإ يدأتلل ةمولعم رومأ بيترت وهو ءروهشملا فيرعتلا نع لدع امنإ :لوقعملا ةظحالم
 (لالج الم).بكرملا لهجلاب الوهجج وأ انونظم وأ ناك امولعم «بكر لاب وأ درفملاب ناك ءاوس ةفلك الب رظنلا

 ىعدا نم نأل ؛امشخت لالدتسالا ناك اغإو ؛"نورو؟ ليلو" لالدتسالاو "نرش ير" مشحتلا :لالدتسالا مشجت

 داضلاو ةرباكملل هيف رظنلا لعج يذلا نامزلا اذه يق اميس «تاضراعملاو عونملا ماهسل افده راص لدتساو

 وهو «ةياكحلاو لقنلا كلسم كلس نمل ىبوطف «رظنملا ةحيبقو رظنلا ةحورطم ةرظانملا تراصو .داسفلاو ةلداحما

 ؛تاضراعملا نوص نع ةياعرلاو تامدقملا بيترتو طئارشلا ةاعارم هيف نوكي هنألو ؛ةياردلاب فصوي نأ قحأ
 (يشحم).ةلوهس هيف نإف ؛ةرورضلا ءاعدا فالخب تاساقملا نع ولخي ال اذهو

 اليلد ريصي ال نادجولا نأ دري الف «صاح ال ماع نادجولا اذه نأ ىلإ ةراشإو ءافخلا ةلازإل :انعجر اذإ انأل

 ركذي ال ةفلتخم لاكشأب لكشتي ينارون مسج وأ هلعف يقو هتاذ يف درحب رهوج يهو :كلملا (دبع).ريغلا ىلع

 .ثنؤيو ركذي ةفلتخم لاكشأب لكشتي يران مسج يهو :هتقيقح يأ :نججاو (هفحت).ثنؤي الو

 ؛دوحوم عناصلاف ,دوجوم دوحوملا عونصملا يف رثؤم لكو «دوحوملا عونصملا يف رثؤم عناصلا نأل :دوجوم عناصلاو

 (دبع).عناصلا وهو «هيفرط دحأ ححري دوجوم دحوم نم نكمملا دوجوملل دبالو ,نكمم دوجوم عونصملا نأل
 ققحتي دق هب ملعلاو لوقعملا لوصح نأل ؛ءيشلاب ملعلا وأ لوقعملا لوصح لقي ملو ةظحالملا لاق امنإو :ةظحالم

 (يرتسوش).باستكالاو رظنلا ققحتي مل ذدئئيحو «تافتلالاو هجوتلا نودب
 نتملا ةرابعب بسنأ ناكل "لوقعملا رمألا" وحن :لاق ول هنأ ىفخي الف «لقعلا يف هتروص لصح يذلا :مولعملا

 (دبع).لوقعملا ظفل ىلإ مولعملا ظفل نع لودعلا هجو نم هركذيس امل ؛قفوأو
 لهجلا ربتعا امنإو «ةرورضلاب لاحم قلطملا لوهجملا بلط نأل ؛هوحولا عيمج نم ال ءبلطي يذلا هجولاب :هولعم ريغ

 (دبع).لصاحلا ليصحت هنأل ؛مولعملا مالعتسا هتلاحتسال ؛بولطملا يف



 يف كرتشملا ظفللا لامعتسا نع زرحتلا :اهنم :دئاوف لوقعملا ىلإ مولعملا ظفل نع لودعلا يقو

 لقعلا يف ةلصاحلا ةيلكلا رومألا يأ تالوقعملا يف يرحي امنإ ركفلا نأ ىلع هيبنتلا :اهنمو «فيرعتلا
 هيف :هلوق .عجسلا ةياعر :اهنمو ءابستكم الو ابساك نوكي ال يئزحلا نإف ؛ةيئزحلا رومألا نود

 مدقك ءاهضيقن ىلإ رخآ ركف مث ملاعلا ثودحك «ةجيتن ىلإ يهتني دق ركفلا نأ ليلدب أطخلا
 ............ . . ,نيضيقنلا عامتجا مزل الإو «ةلاحم ال ٍذئيح أطح نيركفلا دحأف ءملاعلا

 اًضيأ ةيداملا ةيئزجللو ءبهذم ىلع طقف ةيداملا ريغلا ةيئزجلاو ةيلكلا رومألل ةلماش تالوقعملا تناك امل :ةيلكلا

 رومألا يأ :هلوقب تالوقعملا رسف ءاهريغ وأ تناك ةيدام «ةيئزحلا رومألا يف يرجي ال رظنلا نأ عم بهذم ىلع
 .لقعلا يف ةلصاحلا ةيلكلا

 ةهادب انملع اننادجو ىلإ انعجر اذإ انإو «تملع امك «لقعتلا ال ساسحإلا وه تايئرحاب كاردإلا نأل :نوكي ال
 ال ساسحإلا كلذكو «يلك كاردإ ىلإ الو ءرخآ يئزج ساسحإ ىلإ يدؤي ال هتظحالمو يئزحلا ساسحإلا نأ

 ىلإ اًيدؤم نوكي نأ عنتمي ءالثم ديزب قلعتملا ساسحإلاف «بيترتلاب ةيلك رومأ كاردإ الو ءرحخآ ساسحإ هيلإ يدؤي
 هيلإ يدؤي نأ نكمي ال كلذكو «دسألاو ناسنإلاك يلك رمأ كاردإ ىلإ الو سرفلا اذهو ورمعب قلعتم ساسحإ

 .ىرخأ دئاوف عجسلا ةياعر عمو ءاضيأ :عجسلا ةياعر (ليعامسإ).يلك رمأ كاردإ وأ ركبو ورمع ساسحإ
 تايلهجلا ف يرجي كلذك تاينيقيلا ف يري هنأ امك ركفلا نأ ىلع اهيبنت مولعملا لدب لوقعملا ركذ ف نأ اهتم

 ذإ ؛قيدصتلاو روصتلا يف ركفلا نايرح ىلإ احيرص راعشإلا :اهنمو ءةصاح نيقيلا هنم ردابتي مولعملا نإف ؛تاينظلاو

 اصوصخم سيل رظنلا عوقو نأ ىلع هيبنتلا :اهنمو ءروصتلاب ةفرعملا نأ امك «قيدصتلاب صخي اريثك مولعملا

 ةفرعم لاك «بك رملاب قلعتملا كاردإب صخي ام اريثك ملعلا نإف ؛مولعملا ظفل فالخب اذهو «درفملا معي لب بك رملاب

 (بيذهتلل يلالحلا حرشلا ىلع حراشلا يشاوح نع القان ليعامسإ) .طيسبلا كاردإب
 ىلإ ايهتنم نوكي ٍظئنيحف ءاهضيقنل ةموزلم ةجيتن ىلإ وأ ءادتبا هنيعب اهضيقن ىلإ ءاهتنالا ناك ءاوس :اهضيقن
 جاتحي يح مدق ملاعلا ال ,ثداحب سيل ملاعلا «ثداح ماعلا :انلوق ضيقن نأ دري الو «ةطساوب نكل اًضيأ اهضيقن

 نإف ؛ةطساوب وأ ةطساو الب :نيضيقنلا عامتجا .ثداحب سيل ماعلا نأ ةوق يف ممدق ماعلا نإ :لاقي نأ ىلإ

 اعماجم ناك اذإ ديز دلوت نأ ىرت الأ ءرمألا كلذ عم هعامتحا مزلتسي رمأل مزلي رخآ ءيش عم ءيشلا عامتجا

 (دبع).ةرورضلاب راهنلا دوجول اعماحج نوكي «راهنلا دوحول موزلملا سمشلا عولطل
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 ىلإ سانلا جايتحا تبث دقف «قطنملا يهو «ركفلا يف أطخلا عقي مل تيعور ول ةيلك ةدعاق نم دبالف

 .قيدصت وأ روصت امإ ملعلا نأ :ىلوألا :تامدقم ثالغب ركفلا يف أطخلا نع ةمصعلا يف قطنملا

 .أطخلا هيف عقي دق رظنلا نأ :ةثلاثلاو .رظنلاب لصحي وأ رظن الب لصحي نأ امإ امهنم الك نأ :ةيناثلاو

 .قطنملا وه كلذو «نوناق ىلإ ركفلا يف أطخلا نع زرحتلا يف سانلا جايتحا ديفت ثالثلا تامدقملا هذهف

 زايتماو ؛ةيركف ةر قرط ىلإ جايتحالا ركفلا 5 أظنملا خوفو نم مرلي ام ةياغ نإف ؛ثحب هيف بلک ةدعاق

 ؛ىناثلا جايتحالل موزلم لوألا جايتحالا نأ باوجلا .ةيلك دعاوق ىلإ جايتحالا هنم مزلي الو ءاهميقس نم اهحيحص

 تبقف ءاهنم تايئرحلا طابنتساو ةيلكلا دغاوقلا ةفرعم. الإ ةيهانتم ريغ اًهوكل ؛اهتفرعم ىلإ ليبس ال ةيئرحلا قرطلا نإف

 .بولطملا تبثف «تاذلاب جايتحالا ال هيلإ جايتحالا سفن تابثإب الإ سيل بولطملاو «ةطساوب ولو قطنملا ىلإ جايتحالا

 .هعوضومو هيلإ ةجاحلا نايبو قطنملا مسر :ةثالث رومأ يف ةمدقملا نأب :ضارتعالا عفدني اذه نمو :تبث دقف

 ءرظن "بار لصاحلا 5 امهنم لحاو 83 ميسفت ۾ «قيدصتلاو روصتلا 5 ملعلا وينسقت لايبب ةمدقملا ٤ لاهم اف

 .ةمدقملا يف دوصقمم سيل اع. لاغتشا ءأطخلا هيف عقي دق رظنلا نإو ءرظنب لصاحلاو

 | قرطلا دوجول يفكت ال ةيناسنإلا ةرطفلا نأ :يهو «ةعبار ةمدقم انهه نأ مهضعب نظ دق :ثالغب

 نإف ؛ةثلاثلا يف ةلخاد ةمدقملا هذه نأ :باوحلاو .قطنملا ىلإ جايتحا الف تفك ول ةرطفلا نأ ىلإ اراقت طئارتقلاو

 هذه تابثإ ىلإ انل ةحاح ال :لوقنف ملس ولو «ةيافكلا مدع ريدقت ىلع الإ روصتي ال ركفلا يف أطخلا عوقو
 ىلإ جايتحالا نإف ؛قطنملا سفن ىلإ جايتحالا تابثإ وهو ءانبولطم يفاني ال ةيناسنإلا ةرطفلا ةيافك نإف ؛ةمدقملا

 .اذه وه ىعدملاف «هسفن ىلإ جايتحالل ال ملعتلل ةيفانم ةرطفلا ةيافك و «تباث ةيقطنملا طئا رشلاو ةيركفلا قرطلا

 يرورضلا ىلإ هميسقت نإف ؛امهيلإ ملعلا ميسقت ىلإ قطنملا ىلإ جايتحالا تابثإ يف ةحاح ال :ليق نإف : ىلوألا

 ملع 4 5 ىلإ 7 انيحاألا لابن دوصقملا نأ :با وجاف «تابإإلا كلذ 8 يفكي رظنلا ق EE ع ووو يرظنلاو

 نكسب مو اا روصتلا ىلإ الل وأ ملعلا مسي 1 دإو :قيدصتلا 9 لصوملاو روصتلا كل لصوملا يع :ىطنملا

 ؛ةيرورض اهمامتب تاقيدصتلاو ةيرورض اهرسأب تاروصتلا نوكي نأ زاجل «يرظنو يرورض امهنم الك نأ

 قطنملا ملع يئزج ىلإ جايتحالا تبثي الو «قيدصتلا ىلإ لصوملا ىلإو روصتلا ىلإ لصوملا ىلإ ةحاتحم نوكت الف

 دج في رشلا ۵ ريس سدف كثنضلا كلا لاق اذکس .كللذ دوصقلملا 9 تفرع دق ۾ اعم



 قطنملا فيرعت ثحبم ١ ةمدقملا

 ملع انههف .ركفلا يف أطخلا نع نهذلا هتاعارم مصعي نوناق 'هنأب اتیا قالا فو اده نم ملعو

 عوضوم نأ قيقحت وهو «ثلاثلا رمألا يف مالكلا يقب .اهايبل ةمدقملا تعضو يلا ثالثلا رومألا نم نارمأ

 «نايرس وأ ينانوي ظفل نوناقلا :نوناق :هلوق لإ "هعوضومو" :هلوقب هيلإ راشأف ؟اذام قطنملا ملع

 ءاهعوضوم تايئزج ماكحأ اهنم فرعي ةيلك ةيضق :حالطصالا ينو «باتكلا رطسمل لصألا يف عوضوم
 :هلوق .لعافلا تايئزج لاوحأ هنم فرعي يلك مكح هنإف «عوفرم لعاف لك :ةاحنلا لوقك

 ءيشلا ضرعي ام :ّتاذلا ضرعلاو «ةيتاذلا هضراوع نع هيف ثحبي ام ملعلا عوضوم :هعوضومو

 : 2 1 8 3 1 : "ا .فاللا ىأ 1 7 01 3 ' م 8
 ؛ سكعلا ل ودب هم رب كهي رعن ىلإ افاست ناك امل قطنملا ا جايتحالا كاب نا نايبلا الش نم ملع دف ۾ :ملعو

 هيمسق ىلإ ملعلا ميسقت يف عرشف «ةحاحلا نايبب أدتبا «ةمصعلا يهو «ةياغلا ىوس ىرحأ ةصاخب فرعي نأ زاوحل

 «هعوضومو ملعلا مسرو ةحجاحلا نايب يف هدقعنم تناك ةمدقملا نأ e :انههف :تامكقلا را ىلإ

 الو ءانمض يناثلاو «ةحارص ثلاثلاو لوألا نكل «ةئالثلا رومألا نايبب ىتأ هنأ :عفدلا هجو ؟يناثلا كرت مل فنضملاف

 (ليعامسإ) .نتملا نأشب بسنأ هنأل ؛ةقياضم

 كلت نأ ىلإ ةراشإ كلذ قو ىزا مساب لكلا نع اًريبعت ؛ةددعتم نيناوق هنأ عم هيلع "نوناقلا" قلطأ :نوناقلا

 (ىرشوش).دحاو نوناق ةلزنمي دحاو ءيشك «طبضلا يهو «ةدحاو ةهج يف اهك ارتشال ؛نيناوقلا

 .هنع ربعملا ملعلا دارفأ ةياعرل ؛نوناقلا درفأ امنإو «ةيضقلا هذه ءامسأ ةطباضلاو ةدعاقلاو لصألا اذكو :ةيلك ةيضق

 ."ديز برض" يف "ديز"ك يئزجلا ىلع لعافلا نعأ ؛ةيضقلا هذه عوضوم لمحي نأ ةفرعملا قيرط :فرعي

 كلتو «لو هالا لكشلل ىرعص يئزجملا ىلع 3 عوضوملا لمح لمح نم ةلصاحلا ةيضقلا هذه لعجبو «لعاف 00 :لاقيف

 «دیز مكح | قيرطلا ال عرش هم وفرع فيز ةف ج رام لعاط لگو لعاف ديز :لاقي ناب ربك ةينضقلا

 نإف ؛هيلع ةفوقوم قطنملا ملع عوضوم ةفرعم نأل ؛اقلطم ملعلا عوضوم فرع امنإ :ملعلا عوضوم .عفرلا وهو
 .قلطملا ةف رعم ل ودب تق رعي ال :كيقملا

 بجعتلاك- كسمتلا يف يدابملا ركذو ءوه ومي لمحلا يأ «ةاطاوملاب لمحلا :ضورعلا نم دارملا :ضرعي ام
 سبيل وهو تالا كش ردابتي كاع ؛ل وحماستي اإ و «كحاضلا و بحعتملا دارملاو ةا سلا ليبس ىلع -كحضلاو

 (يبلا دبع نم ةدايزب ليعامسإ).ضورعملا سفن وه لب ضراعب



 عوضوملا فيرعت ءازجأو عوضوملا 00-01 35507070000000 ةمدقلا
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 واسم رمأ ةطساوب امإو «ناسنإ هنأ ثيح نم نانسنالال قحاللا بجعتلاك «تاذلابو لأ امإ

 .مهفاف .زاجاو ضرعلاب

 لو ءيشل ءيشلا ضرعي نأ وهو ‹«ضورعلا ٤ ةطساولا انهه اش دارملاو « رح آ ء يش ةطساوب يل يأ :تاذلابو

 ىلإ بسنتو «ةنيفسلل ةقيقح ةضراع اههإف «ةنيفسلا سلاج ةكرحك «ضرعلاب رحألا ءيشلا ىلإ بسنيو «ةقيقحو

 نكل ءامهيلك ضورعملاو ةطساولا ءيشلا ضرعي نأ وهو «توبثلا يف ةطساولا يمسق دحأو «ضرعلاب سلاجلا
 تنجح نم ناسنالال قحالللا بجعتلاكو عكبلا ةك رح ةطساوب حاتفملا ةك رحك اناث ةطسا ولا ىذلو ال وأ ةطساولل

 يمسف نا نم یه يلا عابصلا ةطسا وب باقل ضراعلا غبصلاك و (ةطساو هاب نابسنالل ضراع هنإف ؟؛كاسنإ هنأ

 «لإ كحضلاك كانه نييفنملا توبثلا يف ةطساولا يمسق دحأو «ضورعلا يف ةطساولا انهه "ةطساو"ب دارملا

 «ناويحلا ةطساوب ناسنإلل ضراعلا يشملاك «معأ ةطساوب ضورعلا تناك نإ هيمسق دحأب توبثلا يف ةطساو انهه

 ناسنإلل ضراعلا رصبلا قيرفتك «هحو نم معأ وأ «قطانلا ةطساوب ناويحلل ضراعلا كحضلاك «صحأ وأ
 اوفلتحا ءمعألا عزا ةطسا وب ءيشلل ضراعلاو ءابيرع اضرع يئاذكلا ضراعلا ىمسي قطساو وه يذلا «ضيبألا

 (لصحم).هعضوم يف ليصفتلاو ءابيرغ وأ ايتاذ اضرع هتيمست يف
 نأ دري الف ءانهه بجعتلاب دارملا وهو «ببسلا يفح بيرغ رمأ كاردإ ىلع قلطي دق بجعتلا :بجعتلاك

 وه «هيواسي رمأ كاردإل لب هتاذل ناسنإلا قحلي الف «ةبيرغ رومأ كاردإ دنع سفنلل ضرع لاعفنا وه بحعتلا
 .هي واسي ريهأ ةطساوب نانا اقح ال ع بحعتلا نوكيف «ةبي رع روا كاردإ

 (دبع).قطان هنأ ةطساوب ناسنالل ةقحاللا تال وقعملا كاردإك «هنع اجراح وأ هل اعرب ناك ءاوس : واسم رمأ

 بجعتلاف ءهنم صخأ هنأل ؛بجعتملل قاذ ضرعب سيل كحضلا نإ :ليق نإف .نوكحضي اذلو ؛ذهملا يف لافطألل

 نوكي نأ بجي ةطساولا يذل ٍتاذلا ضرعلا نأ عم «فوخلا وأ مغلا وأ حرفلل نوكي دقو ؛ءاكبلل اببس نوكي دق

 .دوصضقملا وهو .ةطساو ذاب كحاضلل اض هرعم بجستلا نوک :انلق ءاضيأ اه ايتاذ اضرع

 ليغ بمس هلأ حصألا نكلو لل مأ ةريؤملا ةديعبلا للعلا ىلإ بسني لولعملا نأ ف فالتحالا ىلإ ةراشإ هلعل : مهفاف



 ees يروصت بولطم ىلإ لصوي هنأ ثيح نم «يقيدصتلاو يروصتلا مولعملا

 ةرابع وهف :فّدعملا امأ .ةجحلاو فّدعملا وه قطنملا عوضوم نأ ملعا :يروصتلا مولعملا :هلوق

 ناويح اك «يروصت لوهجم ىلإ لصوي هنأ ثيح نم لب ءاقلطم ال نكل «يروصتلا مولعملا نع
 الف ءيروصت لوهجم ىلإ لصوي ال يذلا يروصتلا مولعملا امأو «ناسنإلا روصت ىلإ لصوملا قطانلا

 ةجحلا امأو ءورمعو ديز :وحن ةمولعملا ةيئزجلا رومألاك «هنع ثحبي ال يقطنملاو ءافّرعم ىمسي

 بولطم ىلإ لصوي هنأ ثيح نم لب اًضيأ ءاقلطم ال نكل «يقيدصتلا مولعملا نع ةرابع يهف
 امأو ءثداح ملاعلا :انلوقب قيدصتلا ىلإ لصوملا «ثداح ريغتم لكو ريغتم م اعلا :انلوقك «يقيدصت

 فدّرعملا نع ثحبي لب «هيف رظني ال يقطنملاو ,ةجحب سيلف ءالثم ةراح رانلا :انلوقك «لصوي الام

 نأ ىلإ اراعشإ نوكي نأ نكميو .تاقتشملا اهنم دارملاو :ةحماسملا ليبس ىلع اذه يف يدابملا ركذ نأ ىلإ ءامي وأ =

 اه تاذلاب فصولا توبث نوكي ىلا يهو «ضورعلا يف ةطساولا يفن يتاذلا ضرعلا يف ةطساولا يفن نم دارملا

 يهو «توبثلا يف ةطساولا يفن ال «ضرعلاب سلاجللو «تاذلاب اه ةتباث ةك رحلا نإف ؛ةنيفسلاك ءاهيذل ضرعلابو

 ىلع وهو «لعاجلا لعج رابتعاب هل ةتباث ةفصلا هذه نوكتو «فوصوملل ةفصلا توبثل ةلعو اببس نوكت يلا
 عم «بوثلل نوللا توبثل ببسو ةطساو هنإف ؛غابصلاك ءالصأ ةطساولل ةتباث ةفصلا نوكي ال نأ لوألا تق

 نافضتم امهالك ةطساولاو ةطساولا وذف «تاذلاب ةفصتم اًضيأ ةطساولا نوكي نأ :ياثلاو .ًانولمو اغوبصم سيل هنأ
 (راصتخاو ريغتب ليعامسإ).تاذلاب امهيلكل ةتباث يهو «حاتفملل ةك رحلا توبت يف ةطساو هنإف ؛ديلاك «تاذلاب

 ثحبي الف ؛لوهجم ىلإ نيتلصوم امهوك ثيح نم ةيقيدصتلاو ةيروصتلا تامولعملا وه قطنملا عوضومف :لصوي
 ؛هل ةقباطم ريغ وأ رمألا سفن يف امل ةقباطم «ضارعأ وأ رهاوج «ةدوجوم ريغ وأ ةدوجوم اأ ثيح نم اهنم هيف
 -لاصيإلا يأ- ديقلا اذه نأ ملعا مث .يهلالا ملعلا لب قطنملا فئاظو نم سيل تايثيحلا هذمي اهنم ثحبلا نإف

 ةيلصفلاو ةيسنجلا ضورعو !فيك ءاضيأ ضورعملا تاذ يف «هل لخد الو هل اببسو ضراوعلا ضورعل ةلع سيل

 نم هنأ عم قطنملا يف هنع ثحبي لاصيإلا نأ دري الف «ىفخي ال امك «لاصيإلا ىلع افوقوم سيل امهضورعمل
 .نفلا اذه يف ثحبلاب هنع غورفم هيلع فقوتي امو نفلا عوضوم نأ حرص دقو «هعوضوم تاممتم



 اهماسقأ فيرعتو ةلالدلا نايب 1 تاروصتلا

 .ةجح ىمسيف يقيدصت وأ ءافرعم ىمسيف

 ا هل عضو 18 مامت ىلع لظفللا ةلاللد
 ."مازتلا" جراخلا لغو سلا هب نل

 فرعي هنأل :افّرعم :هلوق .لوهحلا ىلإ الصوي نح ابترتي نأ يغبني فيك امهنأ ثيح نم ةجحلاو

 :ةغللا ف ةجحلاو .مصخلا ىلع ةبلغلل اببس ريصت اهأل :ةجح :هلوق .يروصتلا لوهجملا نيبيو

 يقطنملا رظن نأ تملع دق :ظفللا ةلالد :هلوق .ببسملا مساب ببسلا ةيمست ليبق نم اذهف «ةبلغلا

 دحلا ركذ فراعتي امك هنأ الإ «ظافلألا ال ناعما ليبق نم امهو «ةجحلاو فّرعملا يف وه امنإ تاذلاب

 ىربكلا ىلع ىرغصلا مدقي نأ ةجحلا يفو «صاخلا ىلع ماعلا مدقي نأ وه فّرعملا يف بيترتلا نأ ملعا :فيك
 . بجي ىلع هرثآ اذلو ؛امه لماش 'يغبني" :هلوقو «يرورض يناثلا يفو .يناسحتسا لوألا ىلع بيترتلاو

 دقف «ثداح ريغتم لكو ريغتم ماعلا نأب هيلع تللدتسا اذإ مث ءمصخلا هعنمف «ثداح ماعلا :تلق اذإ كنإف :اهنأل

 ةيمست ليبق نم ةيمستلا هذهف «همساب يمسف « ةجحلا ةغللا يف اهمساو «ةبلغلل ببس هيلع لالدتسالاف «هيلع تبلغ

 ماسقأ نم امهو «ةجحلاو فّرعملا نع ثحبي امنإ يقطنملا نإ :لاقي امل عفد :تملع دق .ببسملا مساب ببسلا

 داريإ :عفدلا ريرقتو «هفئاظو نم هنوك مدعل ؛هل نعم ال نفلا اذه يف ظافلألا ثحابم داريإف «ظافلألا نود يناعملا

 نأ امك «ةدافتسالاو ةدافإلا ىلع نيعيل لب ءاهنع ثحبي يقطنملا نأ رابتعاب سيل نفلا اذه يف ظافلألا ثحابم

 ظافلألا ثحابم نأ نم مهوتي امل ةحازإ وأ «ع ورشلا يف ةريصبلا ةدافإل ؛ةمدقملا يف ةثالثلا رومألا ركذ داريإ

 دصاقملا يق اهداريإو «ضرعلاب ةدوصقم اهنأ ةحازإلا لصاحو .ةمدقملا دعب دصاقملا يف اهداريإل تاذلاب دصاقم

 .ناعملاو ظافلألا نيب لاصتالا ةدشل

 دحلا قالطإ نم ةيبرعلا لهأ بهذم وه ام ىلع مسرلا :داري نأ الإ مهللا ءمسرلا ركذ باوصلاو :دحلا ركذ

 نأ ىلإ ءامإ "مهفاف" :هلوق لعل (دبع).مهفاف .فرعملل صقانلاو ماتلا مسرلاو دحلا نم ةعبرألا ماسقألا ىلع

 هيف ضرف ام هنأل ؛لهس ةيحالطصالا يناعملا يف وهو «مسرلا نم لضفأو ىلعأ دحلا نأل ؛باوصب سيل باوصلا

 اذإ ةصاخ وهف يضرع هيف ضرف امو ءاهريغ نع اهزيم نإ لصفو ءاهريغو ةيهاملا يف كرتشا نإ سنج وهف يتاذ

 (هفحت).قدألا ركذي نأ ىغبني ال لضفألاو ىلغألا ركذ نكمأ امهمو «ماغ ضرعف الإو «ةدحاو ةقيقخب صقخا



 ةلالدلا ماسقأ فی رعت ۳٥ تاروصتلا

DEE EEE Oهَ 8 ةه اه ا ا ل ل ا 2 يل ل  Mi1 ل - ا ا هه هه ا 5 ا ا اجل 0 هه ق هه = چ  wi mwم هه هه هَ هَ  

 ثحابم داريإ فراعتي كلذك «عورشلا يف ةريصب ديفيل ؛قطنملا بتك ردص يف عوضوملاو ةياغلاو
 ةحلطصملا ظافلألا ناعم نيبي نأب كلذو «ةدافتسالاو ةدافإلا ىلع نيعيل ؛ةمدقملا دعب ظافلألا

 ككشملاو يطاوتملاو يئزجلاو ىلكلاو بكرملاو درفملا نم ملعلا اذه لهأ تارواحم. يف ةلمعتسملا

 أدب اذلف ؛ةلالدلاب نانوكت امنإ امهو ,ةدافتسالاو ةدافإلا ثيح نم ظافلألا نع ثحبلاف ءاهريغو

 ينباثلاو «لادلا وه لوألاو «رحآ ء يسب ملعلا كي ملعلا نم عزاي ثيع ءيشلا نوک يهو عةلالدلا رک دپ

 عضو ببسب ناك نإ امهنم لكو . ةيظفل ريغف" الإو "ةيظفل" ةلالدلاف اظفل ناك نإ لادلاو «لولدملا وه

 ىلع عب رألا لاودلا ةلالدو «هتاذ ىلع "ديز" ظفل ةلالدك «"ةيعضوف" يناثلا ءازإب لوألا هنييعتو عضاولا

 "حأ حأ' ةلالدک « ةيعبطف لولدملا ضورع دنع لادلا ثا وودح عبطلا ءاضتقا ببسب ناك نإو ءاهال ولدم

 (دبع).اهيلع اقدافتساو اهتدافإ فقوتو ءامهنيب لاصتالا ةدشل ؛دصاقملا يف ةمّدقملا يأ :ةمدقملا دعب

 دعب اهداريإ ىلع امهفقوت مدعل ؛كلذ ىلع ةدافتسالاو ةدافإلا فقوتل :لقي م و «ظافلألا ثحابم داريإ يأ :نيعيل

 نكل «ظافلألا ثحابم سفن ىلع ناتفوقوم امهنأ معن ءرخآ باتك نم ظافلألا ثحابم ملعي نأ زاوحل ؛ةمدقملا

 وأ ةمودعم وأ ةدوحوم افأ ثيح نم ال :ةدافتسالاو ةدافإلا (دبع).الف ةمدقم دعب باتكلا اذه يف اهداريإ ىلع

 هجو ام :لاقي امع باوح «ةدافتسالاو ةدافإلا يأ :امهو .قطنملا فئاظو نم سيل اذه نإف ؛ضارعأ وأ رهاوج

 انل عنتمال يناعملا ىلع ظافلألا لدي مل ولو !فيك :امنإ (دبع)؟ظافلألا ثحابم ىلع اهميدقتو ةلالدلا نايبب لاغتشالا

 انشيعت نكمي الو «ميلعتلاو ملعتلا ىلإ براشملاو لك املا حلاصم يف راقتفالا ريثك انإو ءانريغ ىلع انريمض يف ام راهظإ
 ندم ناسنإلا :ليق انه نمو ؛هنهذ يف ام مهفتو ءانبحاصل انريمض يف ام ماهفإو «عامتجالاو «ةكراشملا نودب
 نإو تالولدملا ىلع اهتلالد نإف ؛تاراشإلاو طوطنلاو بصنلاو دوقعلا يأ :عبرألا لاودلا (ليعامسإ).عبطلا
 ةعوضوم طوطخلاو .ديلا يق ىلا لصافملا يه :دوقعلاو (ليعامسإ).ظافلأب تسيل اهنكل «لعاجلا لعجب تناك

 (ماصع).قيرطلا ةفرعمل عضو ام يهو ءةبصن عمج بصنلا (ميكحلا دبع).قاروألا يف يلا شوقنلل
 ةزمهلا حتفب ظفللا اذه نأ قحلاو :ةّيسمشلا حرش ىلع هيشاوح يف هلي دواد انالوم لاق :حأ حأ ةلالدك

 (دبع).عجولا ىلع لدي ءاهديدشت وأ ءاحلا فيفخت عم اهمضو



 ةلالدلا ماسقأ نم دوصقلملا 5 | تاروصتلا

 ل 8 2 ق ِ يل 8 ل 8 هه هه 8 ل هه هه اج 8 أى م هه i أح 8 8 اى ل 8 ھه ا ا 8 8. e ا ا ا . 8 OCOD ED EBD EE #8 GD FF هيا

 «بطلاو عضولا ريغ رمأ ببسب ناك نإو «ىمحلا ىلع ضبنلا ةعرس ةلالدو ردصلا عحو ىلع

 ةلالدكو ءظفاللا دوجو ىلع رادجلا ءارو نم عومسملا "زيد" ظفل ةلالدك ,"ةيلقع" ةلالدلاف

 ذإ ؛ةيعضولا ةيظفللا ةلالدلا انهه ثحبلاب دوصقملاو «ةتس ةلالدلا ماسقأف .رانلا ىلع ناحدلا

 ىلع رثألا ةلالد لمشيف «ريثأتلا ةقالع يأ ةيتاذلا ةقالعلا نم ةيلقعلا ةلالدلا يف دبال هنأ ملعا :ةيلقع ةلالدلاف

 ىلع رثألا دحأ ةلالدو «ناحدلا ىلع رانلا ةلالدك ءرثألا ىلع رثؤملا ةلالدو «رانلا ىلع ناحدلا ةلالدك «رثوملا

 ةعرس ةلالد لوخد ريدقتلا اذه ىلع مزلي هنإ :تلق نإف .رانلل نارثأ اهقإف ؛ةرارخلا ىلع ناحدلا ةلالدك ءرخآلا

 ةيعبطلا تلطبف ءرثؤملا ىلع رثألا ةلالد ليبق نم ةلالدلا هذه نوكل ؛ةيلقعلا ةلالدلا تحت اًضيأ ىمحلا ىلع ضبنلا

 هذه دوحو -هرس سدق- فيرش دنسلا ديسلا ركنأ همن نمو ؛ةسمخلا يق ةلالدلا ماسقأ ترصحناو «ةيظفللا ريغلا

 ىلع رثأ هنأ كثيح نم. ضبتلا ةعرس :ةلالدق ءنيفلتغ نيرابقغاب نيتلالدلا عامتحا يف ةقياضم ال :تلق .ةلالدلا

 راهظإ بسحب ضبنلا ةعرس رهظ هنأ ثيح نمو «"ةيلقع ةلالد" ةيتاذلا ةقالعلا رابتعاب رثؤم هنأ ثيح نمو «ىمحلا
 بهذ هيلإو «قحلا وه اذهو «ةتس ماسقألا تراصو ءاهدوحو تبثف «'ةيعبط ةلالد' ىمحلا ضورع دنع ةيعبطلا
 (ليعامسإ).ءيش هيلع دري ال هنإف ؛فلعلا ةدهاشم دنع ةبادلا ضك ر ةلالدلا هذه ليثمت يف بيوصل «يناودلا ققحا

 .هريغل بوش ريغ نم طقف هل لثمملل لاثملا نوكيل ؛"ديز" ظفل لقي مل امنإ :ةلالدك

 لئاسلا نأك :دوصقملاو .ةدهاشملاب ظفاللا دوحو ملعيف «ةدهاشملا نم عم ول ذإ ؛هب ديق امنإ :رادجلا ءارو نم

 ضرعأو «مازتلالاو نمضتلاو ةقباطملا ىلإ اهمسقي نأب ةيعضولا ةيظفللا ةلالدلا ركذ ىلع فنصملا رصتقا مل :لئسي
 ةيظفللا ةلالدلا نم نالصاح امهو «ةدافتسالاو ةدافإلا وه امنإ ظافلألا ثحب نأب :باجأف ؟ماسقألا رئاس نع

 (ناهرب).اهريغ ىلإ ةجاح الو ءاهماسقأ نم دبالو «ماقملا اذه يف دوصقملا يهف «ةيعضولا

 دوقعلاو طوطخلاو تاراشإلاب ةيعضولا ةيظفللا ةلالدلا ريغب ةدافتسالاو ةدافإلا نكمي ةنإ :تلق نإف :اهيلع ذإ

 تاللا ىلإ جاتحت طوطخلاو ؛تامودعملا ىلإ لصحي ال ةراشإلا :تلق «ةيلقعلاو ةيعبطلاو قارشإلاو بصنلاو

 مالكلاو «نييقارشإلا ىلإ ةبسنلاب قارشإلاو ءريمضلا يف ام اممب ملعي تح مهفلا ةماعب تسيل بصنلاو دوقعلاو
 ءاضيأ ةيلقعلاو ةيعبطلاب دوصقملا لصحي الف «ةيفخم ةسبتلم نوكت دق ريثأتلا ةلالدو «ةفلتخم عابطلاو ءانيلإ ةبسنلاب
 (ةدايز عم ليعامسإ) .اهربتعا اذلف ؛ةيعضولا ةيظفللا ةلالدلا الإ لمشأو لهسأ يه ةلالد قبت ملف



 ةلالدلا ماسقأ ۴۷ تاروصتلا

 a i rê ا E 22 ةو كا د ةف و هو م ر و اقر وأ افغ غورللا نق ي ديالو

 رمأ ىلع وأ «هئزج ىلع وأ «هل عوضوملا مامت ىلع امإ عضاولا عضو ببسب ظفللا ةلالد نأل

 ثيحب جراخلا رمألا نوك يأ ؛موزللا نم :هلوق .مازتلالا ةلالد يف يأ :هيف دبالو :هلوق .هنع جراح

 «ىمعلا ىلإ ةبسنلاب رصبلاك القع ئهذلا موزللا اذه ناك ءاوس «هنودب هل عوضوملا روصت ليحتسي

 ةلالد نأ عم «لوألا فالخب بيكرتلاب رعشم يياثلا نأل ؛"عيمجلا" نود "مامتلا" ظفل فنصملا راتحا امنإ :ىلع امإ

 «لعفلاب وأ ةوقلاب ةرثكلاب طيخي نأ هطرش نم سيل مامتلا نأ :امهنيب قرفلا هجو .ةقباطم اًضيأ هانعم ىلع درفملا

 «صقنلل لباقم مامتلاف «ةرثكلاب ةطاحإلاب طورشم هنإف ؛عيمجلا فالخب دوجولا مامت هنإ :بجاولل لاقي اذلو

 يق ةيعضولا ةيظفللا ةلالدلا رصح نأ ملعا .ءافشلا يف خيشلا تاملك نم مهفي اذكه «ضعبلل لباقم عيمجلاو

 ةلالدلا نإ :لاقي نأب هيلإ عجار هنأ الإ تابثإلاو يفنلا نيب ارئاد نكي مل نإ هنإف «يلقع مازتلالاو نمضتلاو ةقباطملا
 لوألا ءال وأ هل عوضوملا ءزج ىلع ةلالد نوكي نأ امإ ولخي ال يناثلاو ءةقباطم لوألا ءال وأ هل عوضوملا مامت ىلع

 نأل ؛يفرعو يلقع :نيمسق ىلع روكذملا يهذلا موزللا نأ ىلإ ةراشإ :موزللا اذه .مازتلا يناثلاو «نمضت

 ءروصتلا كلذ ةلاحتساب مكحي لقعلا نأب لقعلا ىضتقمم امإ هنع جراخلا رمألا نودب هل عوضوملا روصت ةلاحتسا

 جراخلا رمألا نودب هل عوضوملا روصت زوجي لقعلا نأب ةداعلا ىرجو فرعلا ىضتقم. امإو «يلقع ٍئهذلا موزللاف
 .يفرع ئهذلا موزللاف ءروصتلا كلذ لاحتسا ةداعلا بسحب نكل

 هنأب مكاح لقعلا نإف ؛هل يلقع مزال رصبلاو اريصب نوكي نأ هنأش نم امع رصبلا مدعل عوضوم هنإف :ىمعلا

 نإ :ليق نإف «ديقلا روصت نودب ديقملا روصت ةلاحتسا ةرورض رصبلا نعم لقعت ريغ نم ىمعلا موهفم لقعت عنتمي

 ؛ةيمازتلا ال ةينمضت ةلالد هيلع ةلالدلاف «هل عوضوملا ئعملل ءزج رصبلاف ءرصبلا مدعل اعوضوم ناك اذإ ىمعلا

 ىلإ فاضي اذلو ؛اعم رصبلاو مدعلا ال هنع اجراخ رصبلا نوكي ثيحب رصبلا ىلإ فاضملا مدعلل عوضوم هنإ :تلق

 سيل ىمعلا نأ انه نم كيلع بهذي الو .مهفاف «زاحلا ىلع لمحي يح ةنيرق مايق ريغ نم اريثك اعئاش رصبلا
 هيلإ فاضملاو هيف ةلحاد ةفاضإلا تناك فاضم وه ثيح نم ذحأ اذإ فاضملا نإف ؛اقلطم مدعلا نع ةرابع

 لآ هلضاحو فتاك تي نم مدع ل رعبلا لإ فاض هلآ تح نف مدع نف كلت ىمعلاو هع اهراع
 اجراخ اًضيأ ةفاضإلاو هيلإ فاضملا ناك وه ثيح نم فاضملا ذأ اذإو «هنع جراخ ديقلاو هيف لحاد دييقتلا

 ىلع ىمعلا ةلالدف «هنع اجراخ رضبلا نوكيف ؛جراخ هيلإ فاضملاو موهفم يف ةلخاد ةفاضإلا نأ لصاحلاف «هنع

 (ينلا دبعو ليعامسإ).نمضتلاب ال مازتلالاب رصبلا



 ةلالدلا ماسقأ ۳۸ تاروصتلا

 TT TUTE ا 2 6 هان 2 8 1 ا كالا «سحع الو -| ريدقت لاوس ةقباطملا امهمزلتو ا ا م . 1 ا

 ةلالدلا نأ كش ال ذإ ؛اريدقت ولو ةقباطملا امهمزلتو :هلوق .متاحلا ىلإ ةبسنلاب دوحلاك افرع وأ

 ىلع ةلالدلا كلت تناك ءاوس ءىمسملا ىلع ةلالدلا عرف همزالو ىمسملا ءزج ىلع ةيعضولا
 امك ةردقم وأ «عبتلاب مزاللا وأ ءزجلا هنم مهفيو «ىمسملا هب داريو ظفللا قلطي نأب «ةققح ىمسملا

 اهنأ الإ لعفلاب كانه ققحتي مل نإو هل عوضوملا ىلع ةلالدلاف مزاللا وأ ءزحلا يف ظفللا رهتشا اذإ

 اذه ىلإو «ةقباطم هيلع هتلالد ناكل ظفللا نم دصق ول نعم ظفللا اذه نأ نعم. ءاريدقت ةعقاو

 و ۾ ۾ هل عرج ال طيسي نعم ظل نركب نأ ؤوهيذإ كع الو :هلوق :اريذقتاولو :هلوقي راشأ

 «يلقعلا مكحلا ال فراعتملا بسحب مزاللا اذه ىلإ هنم نهذلا لقتنيو الإ قلطي ال ثيحب ظفللا نوكي نأب :افرع

 متاحلاب ىمسملا نع دوحلا ردص امل نكل «لقعلا دنع متاحلاو دوجلا نيب موزل ال هنإف ؛متاحلا ىلإ ةبسنلاب دوحلاك

 داوج هنأ ىلإ هنم نهذلا لقتني "متاح نالف" :ليق اذإف «فرعلا بسحب متاحلا مسا مزاول نم دع ةرثكلا ةياغ اريثك

 ةملسم مهالامعتساو مهتارواحم نأل ؛موزللا مع ثيح برعلا بهذم راتخا فنصملاو «ةداعلاو فرعلا بسحب

 (ريغتب ليعام“إ).يلقعلا موزللاب نيلئاقلا نييقطنملا نود ءأطخ اهراكنإو «ةقودصم

 :لوقن ناب «بولطملا جتنت لوصحلا ةلهس ىربك ىلإ اهمامضنا عم ىرغصلا هذه نأ ل ةراشإ هل عبات يأ :عرف

 ؛ىرغصلا انه (ع وبتملا ل ودب لادح وی هي امهف «عبات وه ثيح نم عوبتملا ل ودب دحج وي هيأ عبات لك و ءاط ناعبات امم

 عضو نم لوألا دصقلاب ۾ تادلاب دوصقملا نألو ؛ةيعبتلل 5 ةيعرفلاب ىداني مارتلالاو نمضتلا نم لك في رعت نلف

 (دبع).هدوحج و دعب الإ دحج وی ااف «ع وبتملا ىلع بنرتم عباتلا نلف ؛يربكلا امأو (يقباطملا لولدملا وه ظافلألا

 اروم ظفللا نكي نأ _زاوخل ؛مارتلالاو نمضتلل ةمزال ةقباطملا نأ ملسن ال اناب :نضارتعالا عفدناف :رهتشا اذإ

 وه امك «ظفللا رش ادوصقم نوكي الو هل ع وضوملا ةانعم ف ءامهيف الإ لمعتسي ل مزاللا وأ عزجلا 2

 (ليعامسإ).مهوتلا اذه عفدل "اًريدقت ولو" :هلوق داز امنإ فنصملاف .ةيبرعلا لهأ بهذم
 ةقباطملا مازلتسا مدع وهو .دوصقملا ديفي باوجلا اذهو «هناكمإ زاوجب ملعلا ديفيل ؛ليلدلا اذه نكمب يأ :زوجي ذإ

 ليلدلا نأ دري الف «كاكفنالا ناكمإ نوكي همدعف ءرخآ نع ءيشلا كاكفنا عانتما موزللا نأل ؛مازتلالاو نمضتلا

 (دبع).بولطملا وه يذلا مازلتسالا مدعب ملعلا ال «مازلتسالاب ملعلا مدع ديفي امنإ



 ةيضقلا عوضوم ميسقت 5 تاروصتلا

 sS Ra AES بک معلق هانعم ءزج ىلع ةلالدلا هئزجب دصق نإ عوضوملاو

 مازلتسالاف ؛نمضتلا ل ودب مازتلالا ققحت مزال هل طيسب نيعم هل ناك ولو مازتلالا ل ودب نمضتلا ققحتيف

 هنم ءزج ةلالد ديرأ نإ عوضوملا ظفللا يأ :عوضوملاو :هل وق .نيفرطلا نم ءيش يف عقاو ريغ

 لكل مزال هريغ سيل ءيشلا نوكو !فيك ءالصأ هل مزال ال ءيش نوكي نأ عنتعي هنإ :ليق نإ :هل مزال الو

 ملف «مامإلا معز امك «مازتلالاو ةقباطملا نيب مزالتلا تبثف «مزال هل نوكي ال يقباطم نعم نوكي نأ عنتماف «ءيش

 ةلالدلا يف ربتعملا نألف ؛لوألا امأ «لاحلا موزلو نادجولاب لطاب اذه :تلق .سكع الو :فنصملا لوق حصي

 هريغ سيل ءيشلا نوكو «مزاللا روصت موزلملا روصت نم مزلي يذلا وهو «صحألا ىيعملاب نّيبلا مزاللا ةيمازتلالا

 لصحي الو ءايشألا تايهام نم اريثك روصتن فيك «صحألا ىيعملاب هنيبلا همزاول نم ال نكل همزاول نم ناك نإو
 .ةيهانتم ريغ رومأ كاردإ رمأ كاردإ نم مزل حص ول هنألف ؛يناثلا امأو ءاهريغ اننهذ يف

 مازلتسا مدع نايب نأل ؛كب فنصملا هركذي امنإو «مارتلالاو نمضتلا نيب مازلتسالا مدع نايب يف عورش :ناك ولو

 رطخي نأ زوجيف «هل مزال ال طيسب نعم ظفل زاوج تملع اذإ كنإف «هتقيرط ىلإ يدهي مازتلالاو نمضتلا ةقباطملا
 (دبع).ئيهذ مزال ال طيسب یعم هل ظفلو «هل مزال ال بكرم ئعم هل ظفل زاوج كلابب

 ال هنألو ؛ةيعضولا ةيظفللا ةلالدلا مهدنع ربتعملا نأل ؛"عوضوملا ظفللا" ب عوضوملا ربع امنإ :عوضوملا ظفللا

 نم معأ عونلا نم دارملاو «ظافلأب تسيلف تاعوضوم اهأ عم الصأ بيكرتلاو دارفإلاب عبرألا لاودلا فصوي

 (دبع)."ديز" بولقم "زيد"و لمهم "قسح" :لثم لمشيف «يمكحلاو يقيقحلا
 عضاولا نإف ؛ةريثكلا يناعملا ةدافإ دصقو لامعتسالا نيح ظفللا ضرعي امنإ بيكرتلا نأ كيلع ىفخي ال :ديرأ نإ

 امك ءءازحألا عضوب اعوضوم راض امنإ بكرم هنأ ثيح نم بكرملاو «ةقرفتم اهيناعمل ظافلألا عضو امنإ ءادتبا
 يف ربتعم دصقلا نأ انهه نم ملعف .ئيعملا ةدارإو ظفللا ركذ نع ةرابع لامعتسالاو ؛ءاملعلا فيرش هب حرص

 يف ناعمتجي ال بيكرتلاو دارفإلا نأو «دصقلا مدع هانعم ناك بيكر تلا مدع نع ةرابع دارفإلا ناك املو «بيكر تلا

 ءانهه سيل ةدارإلاو دصقلا ركذ نأ انهه نم تبثف ءامهفيرعت يف دصقلا نورحأتملا ربتعا اذلف ؛ةدحاو ةلاح يف ظفللا

 نأ مزليف الإو ءعمسلا يف بترملا لمعتسملا ءزجلا ءزجلاب دارملا :هنم ءزج ةلالد (دبع).ةلالدلا يف ربتعم هنأ ىلع

 امتارعإب ةلادلا ةبرعملا ءامسألا اذك و ءرخآ نعم ىلع نيونتلابو عملا ىلع ةملكلا لصأب ةلادلا ةركنلا ءامسألا نوكي

 (هللا رون).تابكرملا يف ةلحاد اماثمأو نامزلا ىلع اهتائيكو اهيناعم ىلع ادام ةلادلا لاعفألاو «ةروتعملا يناعملا ىلع



 نوكي نأ :لوألا :عبرأ رومأب ققحتي امنإ بكرملاف .درفملا وهف الإو «بكر ملا وهف هانعم ءزج ىلع
 نأ :عبارلاو «هانعم ءزج ىلع هظفل ءزج لدي نأ :ثلاثلاو ؛ءزج هانعمل نوكي نأ :يناثلاو ءءزج ظفلل

 .دحاو مسق بكرمللف ؛درفملا ققحتي ةعبرألا دويقلا نم لك ءافتنابف «ةدارم ةلالدلا هذه نوكت

 :وحن «هانعمل ءزج ال ام :قاثلاو «ماهفتسالا ةزمه :وحن ءظفلل ءزج ال ام :لوألا :ةعبرأ ماسقأ درفمللو

 لدي ام :عبارلاو ءاملع هللا دبعو ديزك «هانعم ءزج ىلع هظفل ءزجل ةلالد ال ام :ثلاثلاو "هللا" ظفل

 .ناسنإلا صخشلل ًاملع قطانلا ناويحلاك «ةدوصقم ريغ ةلالدلا نكل ؛هانعم ءزج ىلع هظفل ءزج

 «بذكلاو قدصلا لمتحا نإ :ربح :هلوق .مئاق ديزك هيلع توكسلا حصي يأ :مات امإ :هلوق

 نأ ؛عبطلا عضولا قباطيل ؛اعضو همدقت نم دبالف ءاعبط هيلع مدقم دك عم درفملا ىلع بكرملا مدق :درفملا

 درفملا ةفرعمف ءاتاكلمي فرعت امنإ مادعإلاو ءةكلم بكرملاو ؛ةكلملاو مدعلا لباقت بكرملاو درفملا نيب لباقتلا
 (ليعامسإ) .هيلع همدقت نم دبالف بك رملا ةفرعم ىلع ةفوقوم

 ققحتي ال ةعبرألا هذه نم دحاو ققحتي ال املكف «بكر ملل تاموقملاك ةعبرألا رومألا هذه نإف :ةعبرألا

 (ليعامسإ) .انهه رصحلا لطبل الإو «درفملا ققحت نم دبالف «بكرمل
 .دويقلا عيمج عفري وأ هدويق نم دحاو عفرب ققحتي ديقملا عفرو «ديقم بكرملا موهفم نأل :درفملا

 ءزج ىلع ليلد ءالثم دبعك هظفل ءزج نإف ؛قفاضإ بكرم ةيملعلا مدع ريدقت ىلع هنأل ؛املع :لاق امنإ :املع

 .ةيدوبعلا وهو «ريدقتلا اذه ىلع دوصقملا يبيكرتلا علا
 ةلاح يف ةدوصقم تسيل ةلالدلا هذه نكل ءاهل ءزح ناويحلا يعم نإف ؛ضخحشتلل ةيناسنإلا ةيهاملا يأ :صخشلل

 . يصخشلا عملا اذه ىلع قطانلا ناويحلا عومجم ةلالد وه دوصقملا لب «ةيملعلا

 لب «هيلع توكسلا حصي ال هنأ عم مات بكرم الثم ديز برض :وحن لعافلا عم يدعتملا لعفلا نإ :ليق نإف :حصي

 ىلإ هيلع موكحملا جايتحاك رخآ ءيش ىلإ جاتحي ال نأ هيلع توكسلا ةحص نم دارملا :تلق .لوعفملا ركذ ىلإ جاتحي
 .هيلإ دنسملاو دنسملاب هنأل ؛لغافلا عم يدعتملا لعفلا يق سيل جايتحالا اذه لثم نأ كش الو ءسكعلابو هب موكحملا



 نيك ولا i تارّوصتلا

 6 ع م قا E . ١ aka SERE e ولا ى قان او ةا ول

 نإ :ءاشنإ وأ :هلوق .بذاك وأ قداص :هل لاقي ناب امم فصتي نأ هنأش نم نوكي يأ

 اديق يناثلا ءزحلا ناك نإ :يدييقت :هلوق .هيلع توكسلا حصي مل نإ :صقان امإو هلوق .امهلمتحي مل

 «لوألل اديق يناثلا نكي مل نإ :ةريغ وأ :هلوق .رادلا يف مئاقو لضاف لحرو ديز ماع :وحن «لوألل

 دراولا لاكشإلا هنم عفدني هجوب هرسفو ءروهشملا وه امك «بذكلاو قدصلا لمتحي ام ًالوأ ربخلا فرع :هنأش

 ؛بذكلا نود طقف قدصلا لمتحت ىلا رابحألا هنم جرخي هنأل ؛عماج ريغ فيرعتلا اذه نأ :هليصفتو «هيلع

 قدصلا لمتحت ال امنإف ؛انتحت ءامسلاو انقوف ضرألا :انلوقك «سكعلاب وأ هللا لوسر دمحمو انهلإ هللا :انلوقك
 امك «لمتحي ظفل ٍدئنيح كردتسي هنإف ؛ءيشب سيل ةلصافلا وأ نعم انهه ةلصاولا واولا نأب :باوجلاو «بذكلاو

 ربخلا نأش نم نوكي نأ بذكلاو قدصلا لامتحا نم دارملا نإف ؛رهاظ حراشلا هرسف ام عفدلا هجو «ىفخي ال

 لمتحت اهتاذ ثيح نم ربخلا ةيهامف «بذكلاب اهضعب فو قدصلاب دارفألا ضعب يف فصتي نأب امي فاصتالا

 امهدحأب فاصتالا عنتمم دارفألا ضعب ناك نإو كاذ اذه :انلوق موهفم وه ربخلا ةيهام نإف ؛بذكلاو قدصلا

 هر سلق ةقيرشلا دينسلا ديسلا ىقح اذكه دالا ةيصوضتع لإ رظنلاب

 لك نكل بذكلاو قدصلاب فصتا نإو ربخلا عون نأ ىلإ ةراشإ «بذاك وأ قداص يربخلا ماتلا بكر ملل يأ :هل

 (دبع).ظفحاو مهفاف .بذكلاب وأ طقف قدصلاب افصتم امإ رمألا سفن يف نوكي دارفأ نم درف
 «هنع يكحملا نع ةياكحلا ىلع بذكلاو قدصلا رادم نإف ؛بذكلاو قدصلا نم الك لمتحي مل نإ يأ :اهلمتحي مل

 بسحب ال ةبترلا بسحب ياثلاو لوألاب دارملا :لوألل (ةدايزب لصخم).لامتحالا ىنأف «ةياكحلا تسيل ءاشنإلا فو

 دق هنكلو اعطق اهلماعل ديق لاحلا نإف ؛ورمع ين ءاج ابكار :وحن ءاظفل ديقملا ىلع ديقلا هيف مدق ام لمشيف «ظفللا

 يفيصوتلاو يفاضإلا يف يدييقتلا بكرملا رصح نأ نم مهنيب ام يف رهتشا ام ىلإ ةراشإ :رادلا (دبع).اهنع رخؤي
 :باوجلاو .امهنم سيلو يدييقت بكرم اًضيأ ديقم لاحلا اذ نأ تفرع دقو «يدييقتلا بكرملا اذه لاثمأب ضوقنم

 تابكرملاو «رصبلا مدعو قطان ناويح :لثم «يفيصوتلاو يفاضإلا يف بستكملاو بساكلا بكرملا رصح مهدارم نأ
 ىلع لدت ال افرع اهوكل "يف" ةملك نإ :ليق نإف..رادلا ف ةى ةبستكم الو ةبساكب تسيل ضقنلا قف ةروكاذمل

 اهريغو رادلاب هصيصختو هدييقت حصي يح يلك ال يئزح ةيفرظلا يهو هانعمف ءىرخأ ةملك مض نودب اهانعم
 ءرادلاب اديقم راص اهانعم نإ :لاقي نأ حصي ال رادلا دعب اهانعم دوجو ناك الو .اهانعل ةموقمو ةلصحم رادلاف

 يف يفكي (دبع).نيركاشلا نم نكو مهفاف .لثمملاب قباطم لاثملاف «لوألا ءزجلل اديق رادلا يف يناثلا ءزحلا سيلف
 (ليعامسإ).لوألل اًديق يناثلا سيلو رادلا مساو ماللا فرح نم ةبكرم اًضيأ اإف ؛طقف رادلا ظفل ليثمتلا



 هماسقأو درفملا ٤ ۰ تاروصتلا

 و ا ةملك ةثالثلا ةنمزألا دحأ ىلع هتئيهب ةلالدلا عمف لقتسا نإ وهو «درفمف الإو

 ءزج ىلع ةلالدلا هنم ءرجب دصقي مل نإو يأ :درفمف الإو :هلوق .رشع ةسمخحو رادلا يف :وحن

 :هلوق .ةميمض مض ىلإ اهيف جاتحي ال نأب هانعم ىلع ةلالدلا يف :لقتسا نإ وهو :هلوق .هانعم

 دحاو مهف ءاهيف ةفرصتم ةعوضوم ةدام يف ةيبيكرتلا هتئيه تققحت املك ثيحب نوكي نأب :هتئيك

 املك :ةيلاوتم ةحوتفم فورح ةثالث ىلع ةلمتشملا يهو ؛"رصن" ةئيه الثم ءةئالثلا ةنمزألا نم
 ءاهيف ةفرصتم ةعوضوم ةدام نمض يف اهققحت نوكي نأ طرشب نكل «يضاملا نامزلا مهف تققحت

 ل ما ,نييقطنملا فرع يف :ةملك :هلوق .رجحو قسح :وحنب ضقنلا دري الف

 لخدم الف «نامز ىلع ةلالدلا تسيلو "رجح"و "قسح" يف ةققحتم "رصن" ةئيه نأ نم مهوتي امل عفد :نوكي نأب
 ءاهيف ةفرصتملا ةعوضوملا ةداملا يف ةققحتملا هتئيه لب «تناك ةئيه دارملا سيل هنأ عفدلا لصاحو «ةئيهلل اهيف

 نم درفملا نإف «سأرلا نم دري ال قسجلاب داريإلا نأ يدنعو «هيف فرصتم., سيل رجحو عوضوم. سيل قسجو
 نامزلا ىلع لد ام جارحإل ةئيفاب دييقتلاو :لمات هب:لاكشإلا دري قح اةرفم قسعع سيلف ,عوضولملا ماسقأ

 (ميلحلا دبع).ةملكب سيل هنإف ؛سمألاك هتئيمب ال هرهوجب

 مهلا ر للف ريغ ىلإ الكت االت و ةيقو اعيناثو اريك دقو اع ةف وار أ ا افرض يآ فرصت

 اًتاكرحو اهريخأتو اهميدقت رابتعاب فورحلل ةلصاحلا ةئيهاب دارملاو «يئزحلا يف يلكلا رمألل ريوصت :رصن

 هتدامو هرهوجب لب هتغيصب يأ ءهتئي ال نامزلا ىلع لدي ام جرخيل ءاحي ةملكلا دح دق انإو ءاقانكسو

 هنكل رجحو قسحج :وحتب ضقنلل اعفاد ناك نإو طرشلا اذه نإ :تلق نإف :طرشب (دبع).دغلاو سمألاك

 .نيمسا امفوكل ؛نامزلا ىلع نالدي ال امهنأ عم ةيعراضم ةئيه امهيف دحوي هنإف ؛لمعيو دمحأب ضقنلا عفري ال

 .لمعلاو دمحلا نم ناقتشم ناعوضوم امهِإف ؛ةفرصتم ةعوضوم ةدام يف انهه تققح دق ةيعراضملا ةئيحلا هذهف

 2(ف رصضتلل يفكي اي الذم قاقتشالا نإف ؛نيقتشم اناك نإو «نادماج امهف نيملع اناك اذإ ناظفللا ناذه :تلق

 (ليعامسإ) . ضقن الف لبقتسملا نامزلا ىلع نالدي امهف نيملع انوكي مل اذإ امأو
 ةدام يف تسيل ةئيحاف ءلمهم هنأل :دري الف .افاكرح نع رظنلا عطق عم فورحلا تاوذ ةداملاب دارملا :ةدام

 .ةعوضوم تناك نإو اهيف فرصتم ريغ هتدام نأل ؛رجح :وحنب الو ةعوضوم



 هماسقأو درفملا 4۳ تارّوصتلا

 ا E 177777771 اضيأو ةادأف الإو (مسا اكودبو

 ,نييقطنملا فرع يف ةادأف «ةلالدلا يف لقتسي مل نإو يأ :ةادأف الإو :هلوق .لعف ةاحنلا فرع يفو

 عحر يأ ءاضيأ ضآ يأ :فوذحم لعفل قلطم لوعفم اضيأو :هلوق .ةاحنلا فرع ين فرحو
 نأ ىضتقي هنأل ؛ثحب هيفو ءمسالل ال درفملا قلطمل اشيا شقا هله أ قا ةا هيقو او

 وهنأ عم ككشملاو يطاوتملاو ملعلا يف نيلحاد ئيعملا يدحتم اناك اذإ لعفلاو فرحلا نوكي

 ............. . . . . امهانعم نأ هعضوم يف ققح دق لب «يماسألا هذهب امفومسي ال

 ام لك سيل هنأ ملعا مث .قح اذهو «لعف هنإ :ةاحنلا هلوقي ام هنيعب وه ةملك هنإ :نويقطنملا هلوقي ام نيعي :لعف

 ةاحنلا دنع لاعفأ ملكتملاو بطاخملا عراضملا غيص نإف ؛نييقطنملا دنع ةملك ةاحنلا دنع لعفلا ظفل هيلع قلطي

 ,رهاظ وهو بذكلاو قدصلا لمتحت غيصلا هذه يناعمو «يناعملا ىلإ مهرظن نأل ؛نييقطنملا دنع تاملكب تسيلو
 نم ةملكلا نإف ؛تاملك نوكت فيكف «ةمات تابكرم غيصلا هذه نأ ملعف .ةماتلا تابكرملا يه امه لمتخم او

 لاعفأ ةيدوحولا تاملكلا نإف ؛ةاحنلا دنع افرح نييقطنملا دنع ةادأ لك سيل ملعا :ةادأف (ليعامسإ).درفملا ماسقأ

 اهظافلأ ىلإ اورظن املف .اهظافلأ ىلإ ةاحنلا رظن نأ قرفلا هحو .ةادأ لب نييقطنملا دنع تاملكب تسيلو مهدنع

 املف «يناعملا ىلإ نييقطنملا رظنو «لاعفأ اهأب اومكح ةيظفللا ماكحألا ءارحإ يف لاعفألا عيمجل ةكراشم اهودجو

 تناك اذإ اإ :تلق نإف .تاودأ اهنأب اومكحو لالقتسالا مدع يف تاودألا عيمجل ةكراشم اهودحو اهيلإ اورظن
 ىلع ةلالدلاو فرصتلا يف تاملكلا اهتمباشمل :تلق ؟مهفرع يف ةيدوجو تاملك تيم مبف نييقطنملا دنع تاودأ

 (ليعامسإ) ازا تاملكلا اهيلع قلطأ نإو ةقيقحلاب تاودأ يهف «نامزلا

 اكرتشمو اككشمو ايطاوتم نوكي اًضيأ لعفلا نأل ؛قلطملا درفملا ىلإ عجار ميسقتلا اذه نإ :ليق دق :ثحب هيفو
 قطنو" لوقنم "ىلص"و كرتشم "برض"و ككشم "دجو"و طاوتم الثم "بهذ" نإف ؛ًازاجمو ةقيقحو الوقنمو
 "يف"و ضيعبتلاو ءادتبإلا نيب كرتشم الثم "نم" نإف ؛فرحلا لاح اذكو «زاجم "لاحلا قطن و ةقيقح ناسنإلا
 .لمأتف "ىلع" نعم. تلمعتسا اذإ زاحمو ةيفرظلا نعم. تلمعتسا اذإ ةقيقح
 هذه نأ نعي «خلإ ققح دق لب :لاق اهعوقو مدعو ةيمستلا هذه ناكمإ ىلع الاد مالكلا اذه ناك الو :ققح دق

 روصتي ال ةّيلكلاب امهانعم فصتي مل املف ءايلك الإ نوكي ال ككشملاو يطاوتملا نم الك نأل ؛ةعنتمم ةمسقلا
 نإف ؛هيف ملعلا روصتي فيك ةيئزجلاب امهانعم فصتي مل املف ءايئزج الإ نوكي ال ملعلاو ءانهه ككشملاو يطاوتملا
 (دبع).ىفخي ال امك «صاخلا يفن مزلتسي ماعلا يفنو ملعلا نم معأ يئزجلا



 درفملل يناثلا ميسقتلا ؛ تارّوصتلا

 i علاق دك ع نإ 6 شدا O hy O طاوتم هنودبو «ملع اعضو هصخشت عمف هانعم دحنا نإ

 يأ :هصخشت عمف :هلوق .هانعم دحو نإ يأ :دحتا نإ :هلوق .هيف لمأت ءةيئزحلاو ةيلكلاب فصتي ال

 لصألا يف ايلك هلولدم نوكي ام نأل ؛لامعتسالا نود عضولا بسحب يأ :اعضو :هلوق .هتيئزح

 . . ءاملع ىمسي ال في فنصملا يأر ىلع ةراشإلا ءامسأك «لامعتسالا ف اصخشمو

 نأ مزل ةيئزحلاو ةيلكلاب افصتم ناك ولف «هيلع مكحي نأل احلاص سيل لقتسم ريغ امهانعم نأل كلذو :فصتي ال

 (ليعامسإ) .ةفصلا هذي هيلع اموكحم نوكي ةفصب ةفصتملا نإف ؛اممب هيلع اموكحم نوكي

 يسالا وهو «هماسقأ ضعب رابتعاب درفملا ىلإ عجار ميسقتلا اذه نأب روكذملا ثحبلا باوح ىلإ ةراشإ :لمأت

 ؛ءيش ال طرشب ةبترم وه قلطملا درفملا ال ءيش طرشب ال ةبترم وه يذلا درفملا قلطم وه ميسقتلا اذه مسقمف

 نوك نم رم ام ىلإ وأ .ئاثلا فالخب هيف اربتعم سيل اضيأ قالطإلا نأل ؛دارفألا ماكحأ هيلإ بسني لوألا نإف

 (ليعامسإ).مهفاف كلذ ريغ ىلإ اككشمو ايط اوتم اًضيأ فرحلاو لعفلا
 ادعو را ق الثم نيئيشلا كارتشا نع ةزابع هنأل ؛نيئيشلا نيب نوكي داحتإلا نإ :لاقي ام عفد ىلإ ةراشإ :دحو

 داحتالا نأل ؛ددعلاب دحاو يأ ةدحولاب افصتم عملا نوك انهه عملا داحتاب دارملا نأ :عفدلا لصاحو .ملعلل فانم

 هنأ دري ااف «هموهفم وه ثيح نم هيلا رظنيو هيف لمعتسيو ظفللاب دصقي يذلا ئيعملا ئعملاب دارملاو عةدح ولا نم

 (ديعو ,ةكرفملا تاككتشملاو تايظاوتملا اذكو تكر شما مالعألا "دعت نإ" :هلوق نم جرخي

 طرشب يلك رمأ ءازإب ةعوضوم اهإ :مهضعب لاقف .ةراشإلا ءامسأ عضو يف فالتحالا عقو دق هنأ ملعا :اعضو

 ريدقتلا ىلعف .يلك رمأ ظاحلب ةددعتم تايئزح ءازإب ةعوضوم اأ ىلإ مهضعب بهذو «تايئزحلا يف لامعتسالا

 راتخمو ؛« صاح هل عوضوملاو ماع عضولا : يناثلا ريدقتلا ىلعو اک اتیا هل عوضوملاو ماع عضولا :لوألا

 ةراشإإلا ءاوسأ جرخف ..ةريروععأتملا نم هريغو ملسلا بحءااض رات يناثلاو ؛ءامدقلا مالك ليم هيلإو «لوألا تيما

 .يلك رمأ ءازإب ةعوضوم اهنكل لامعتسالا بسحب اصخش اهانعم ناك نإو اهإف ؛اعضو :هلوقب ملعلا فيرعت نم

 نإ .ةقيقحلا ةكورتملا تازاحجا ليبق نم يهف «تايئرحلا يف لامعتسالا امنإ ءكورتم وهو «يلك هل عوضولا اهانعمف

 يف قحلاو «ةيئرج ناعمل ةعوضوم سيل اههإف «ةيسنجلا مالعألا هنم جرخي هنأل ؛عماح ريغ فيرعتلا اذه نإ :ليق

 راومألا هله يىناعم و :ئغملا ىلإ مهرظن كإف ؛نييقطنملا فرع ف ةيقيقح امالعأ سيل ةيسنخجلا مالعألا نأ :باوجلا

 ڈو ادعم اف رکا ؛ةيظفللا ماكحألا اهيلع اورحأ ظافلألا ىلإ اورظن امل مُهِإَف ؛ةاحنلا فرع يف مالعأ امإ معن «ةيلك

 (ليعامسإ) . نيققحما مالك نم رهظي اذكه .اهتيملعب اوهكخ ءاهريعو ةفرعملاب افوصومو لاح



 اعد دودو RT TPE FEF FOOT 2 TTT TTT و حو «هدارفآ ت واست لإ

 ظفللا هيف لمعتسا ام وأ اقيقحت هل عوضوملا امإ ميسقتلا اذه يف ىئعملاب دارملا نأ وهو :مالك انههو

 ماسقأ نم زاجباو ةقيقحلا دع حصي ال لوألا ىلعف ءاليوأت وأ اقيقحت هئازإب ظفللا عضو ناك ءاوس

 جرخيو «نيعملا رثكتم يف فنصملا بهذم ىلع ةراشإلا ءامسأ :وحن لحدي يناثلا ىلعو «نيعملا رثكتم

 نأب :هدارفأ تواست نإ :هلوق .اعضو :هلوقب دييقتلا ىلإ اهجارخإ يف ةجاح الف «ئيعملا دحتم نع

 .ةيوسلا ىلع دارفألا كلت ىلع يلكلا عملا اذه قدص نوكي

 دارملا نأ :باوحلاو .حرجو رظن ككشملاو يطاوتملاو ملعلا ىلإ هانعم داحتا رابتعاب درفملا ميسقت يف يأ :انههو

 ظفللا نوك نأل ؛يقيقحلا نعملا يف ققحتم ىلوألا ةمسقلا يف هنكل هيف لمعتسملا ئعملا ميسقتلا اذه يف ىيعملاب

 ؛اريثك هانعم ناكل ايزاحم ناك ول ذإ ؛يقيقحلا عضولاب هل اعوضوم عملا ناك اذإ الإ روصتي ال عملا دحتم

 صخشتلا هل ضرعيو «ئعملا دحتم يف لحاد الثم تاراشإلا مساف «يقيقحلا نودب يزاجما ىعملا ققحت عانتمال

 نأ نكميو .اعضو :هلوقب دييقتلا نم هحارخإ نم دبالف «عضولاب ال نكل ئعملا كلذ تايئزج يف هلامعتسا دنع

 تسيل تاراشإلا ءامسأف «ةقيقح هل عوضوملا هانعم دحتا نإ :هلوق يف نعملا نم دارملا نأب ضارتعالا اذه نأ :باجي

 عملا نم دارملا وأ ءاعضو :هلوق نم جراح وه لب دحاو يلكلا رمألا وهو هل عوضوملا اهانعم نأل ؛هنم ةجراخ

 زاجماو ةقيقحلا نوك مزلي الف «مادختسالا قيرطب اقلطم هيف لمعتسملا نعملا "رثك" ريمض هيلإ عجري هنأ ثيح نم
 عم :هلوق نم تاراشإلا ءامسأ ذئنيح جرخي هنأ ملعت تنأو .ئعملا رثكتم نع اجراخو عملا دحتم يف الحاد

 يف ةقيقح هل عوضوملا ئعملا نإف :حصي ال .يئزح ال يلك رمأ هنكل هل عوضوملا اهانعم ناك نإو ؛هصخشت

 (ليعامسإ).اقلطم هيف لمعتسملا نعملا رابتعاب ددعتلا امنإو «يقيقحلا ئعملا وهو «دحاو الإ سيل زاجاو ةقيقحلا

 اه هيف لمعتسملا نكل يلكلا رمألا وهو ءادحاو ناك نإو تاراشإلا ءامسأل هل عوضوملا ىعملا نإف :يباثلا ىلعو

 ءامسأ جارخإ يف ةجاح ال ٍذئنيحف يعي :ةجاح الف (ليعامسإ).تايئزحلا يف ةلمعتسم افوكل ؛ةددعتم اًضيأ

 ادحاو سيل اه هيف لمعتسملا ئعملا نإف ؛هانعم دحتا :هلوق نع اجراخ هنوكل ؛اعضو :هلوقب دييقتلا ىلإ تاراشإلا

 نم ةيوسلا ىلع اهيلع قدصي هنإف ؛ناسنإلاك :ةيجراخ دارفألا كلت تناك ءاوس :دارفألا (ليغامسإ).اًريثك لب

 هنأل ؛يطاوتملاب مسقلا اذه يمس امنإو .قرف ريغ نم ءاوسلا ىلع اهيلع اهقدصف «سمشلاك :ةينهذ وأ توافت ريغ

 .اهيلع هقدص يف ةقفاوتم يلكلا اذه دارفأو ء«قفاوتلا وهو ءؤطاوتلا نم قتشم



 ضعب ىلع هقدص ىلع اًمدقم هدارفأ ضعب ىلع ئغملا اذه قدص نوكي يأ :تتوافت نإ :هلوق

 نم هضرغو .رخآ ضعب ىلع هقدص نم بسنأو ىلوأ ضعب ىلع هقدص نوكي وأ ةيلعلاب رخآ

 ةدايزلاب نوكي دق لب ءامهيف رصحني ال كيكشتلا نإف ؛الثم :ةيولوأ وأ ةيلوأب تتوافت نإ :هلوق
 «هيف وه لمعتسملا هانعم رثك نإ ظفللا يأ :رثك نإو :هلوق .فعضلاو ةدشلاب وأ ناصقنلاو

 ؛كلذك نوكي ال وأ ةدح ىلع عضوب ًءادتبا يناعملا كلت نم دحاو لكل اعوضوم نوكي نأ امإ ولخي الف

 هقدصو «يلک هنإف ؛دوحولاک :رخآلا ضعبلا ىلع هقدصل ةلع دارفألا ضعب ىلع يلكلا قدص نوكي يأ :ةيلعلاب

 (ليعامسإ) .اًيناث نكمملا يو الوأ بحاولا ق لصاح دوحولاف ؛نكمملا ىلع هقدصل ةلع بجاولا ىلع

 بجاولا دوجو نأل ؛تانكمملا ىلع هقدص نم بسنأو ىلوأ بحاولا ىلع هقدص نإف ؛دوحولاك اًضيأ اذهو :ىلوأ

 قيرطب ةيولوألاو ةيلوألا ركذ نأب ؟امهيف هراصحنا هجو امف «ةيولوألاو ةيلوألاب توافتلا ف رصحني ال كيكشتلا

 يف هعقويو رظانلا ككشي هنأل ؛اككشم يلكلا اذه يمس امنإو :كيكشتلا دبع .قيقحتلا ليم ىلع ال لسا

 (دبع).ةعبرألا هوجولا دحأب اهوافت ىلع ءانب كرتشملا نم وأ هيف دارفألا كارتشا ىلع ءانب يطاوتملا نم هنأب كشلا

 يف ناقلطي نيريخألاو «ددعلاو رادقملاك :تايمكلا يق ناقلطي نيلوألا نإف ؛قالطإلاب امهنيب قرفلاو :ةدايزلاب

 عازتنا :ةدشلا ئيعمو .عضولا يف ةزيامتم صقنألا لاثمأ هنع لقعلا عرتني ام :ةدايزلا «ضايبلاو داوسلاك :تايفيكلا

 .عضولا يف ةزيامتم ريغ فعضألا لاثمأ مهول هتوسمب. هنع لمعلا

 مسقلا يف امك ءاَقيشحت هلا عوبطوملا يف ققحعلا هيف: لمعتسملا وع ميسفتلا اته يف ىعملاب دارملا نأ ىلإ ةراشإ :رفك نإ

 :رثك نإو :هلوق يف ريمضلابو ءاقيقحت هل عوضوملا :هانعم دحتا نإو :هلوق يف ئعملاب دارملا نإ :لاقي نأ نكميو .لوألا

 (دبع).خلإ مالك انههو :هلوقب روكذملا داريإلا دري ال ٍدئنيحف «مادختسالا ليبس ىلع هيف لمعتسملا ىلإ عجارلا

 نود يقيقحلا ئعملا وهو ءدحاولل الإ سيل انهه عضولا نإف ؛زاجباو ةقيقحلا "دحاو لكل" :هلوقب جرح :اعوضوم

 لكل عضولا نكل ظفللا هل اعوضوم هيلإ لوقنملاو هنع لوقنملا نم ناك نإو هنإف ؛لوقنملا "ءادتبالا" ديقبو «يزاجملا

 ام جرح :ةدح ىلع عضوب :هلوقبو ةيساقلا رابتعاب ايناث عضو مث رخآلا نيعملل الوأ عضو لب ًءادتبا سيل امهنم
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 اع وض وم ناک لإ و اثم اذه لطظفلف :تارمتطملاو تاراشإإللا ءامساك :اضصاح هل عوضوملاو اماع ةعص ۾ نوكي

 (ليعامسإ) .ةدح ىلع اعضو سيل امهنم دحاو لكل هعضو نكل ًءادتبا ةددعتم ناعمل



 درفملل يباثلا ميسقتلا 4۷ تارّوصتلا

 .زاحجمو ةقيقحف الإو «لقانلا ىلإ بسني لوقنمف يناثلا يف رهتشا نإف الإو

 نأ ةلاحم الف يناثلا ىلعو ةبكرلاو تاذلاو بهذلاو ةرصابلل نيعلاك ءاكرتشم ىمسي لوألاو

 يف لمعتسا هنإ مث عوضوملا ظفللا نم مسق درفملا ذإ ؛يناعملا كلت نم دحاول اعوضوم ظفللا نوكي

 ادرج قلطأ اذإ يناثلا هنم ردابتي ثيحب لوألا نعملا يق هلامعتسا كرتو يناثلا يف رهتشا نإف .رخآ نعم

 يف ةرات لمعتست لب لوألا رجهي ملو يناثلا يف رهتشي مل نإو ءالوقنم ىمسي اذهف «نئارقلا نع

 يف لمعتسا نإو «ةقيقح هل عوضوملا نعملا يأ لوألا يف لمعتسا نإف «يناثلا يف ىرخأو لوألا

 لقان نم هل دبال لوقتملا نأ ملعا مث .اًراجم هل عوضوملا ريغ وه يذلا يناثلا

 اعوضوم ةريثكلا يناعملا يف لمعتسملا ظفللا نوكي ال نأ زوجي هنأ نم رصحلا اذه ىلع دري ام عفد ديري :ئباثلا
 نوكي ال امف «عوضوملا ظفللا يف مالكلا نأ :عفدلا هحو .اًراحجم الو ةقيقح الو الوقنم نوكي الف ءاهنم دحاول

 (ليعام“إ).هب قلعتم ضرغ سيل ذإ ؛مسقملا نع جراخ وهف يناعملا نم دحاول اعوضوم
 4 ضْرَأْلا يف ٍةَباَد نم امو :ىلاعت هلوق يف امك ءاّضيأ يلصألا عملا لوقنملا نم داري دق هنإ :ليق نإ :هلامعتسا

 ثيحب :هلوقو ءاقلطم ال ةنيرق ريغ نم لامعتسالا كرت دارملا :تلق ؟هلامعتسا كرت :هلوق حصي فيكف (+:ماعنألا)

 عملا ىلإ لوألا ىيعملا نم انهه لقنلا دوجول :الوقنم (ليعامسإ).ىفخي ال امك كلذ ىلإ رعشم يناثلا هنم ردابتي

 ءالوأ نعمل عضو امع ةرابع هنإف ؛لوقنملا يف لحاد لحترملاو :الوقنم (ةدايزب ليعامسإ).ةالصلاو ةملكلاك «يناثلا
 املع لعجو هنع لقن مث «ريغصلا رهنلل اعوضوم لصألا يف ناك هنإف ؛رفعجك ءامهنيب ةبسانم الب رخآل عضو مث

 (ليعامسإ).لمأتف .امهنيب لقنلا للخت الب ًءادتبا نيينعملل هعضو سيل هنأل ؛كرتشملا تحت ال ةبسانم الب صخشل
 هل عوضوملا ريغلا يناثلا ىعملا يف لمعتسا نإو «ةقيقح ىمسي لهاصل ناويحلا وهو يلصألا هانعم يف :لمعتسا

 (ليعامسإ) .ازاحب ىمسي عاجشلا لحرلا وهو

 ىلعو «تبث اذإ ءيشلا قح نم اذوحأم نوكي لوألا ىلع ء«لوعفملا نعم. وأ لعافلا نعم «ةليعف ةقيقحلا :ةقيقح

 اهعضوم يف اهتوبثل ؛هل عوضوملا ىعملا يف ةلمعتسملا ةملكلل امسا لعج مث «هتنيع يأ ءيشلا تققح نم يناثلا

 لمعتسا يميم ردصم زاحملا :ازاجم (ليعامسإ).ةحيبذلا يف امك «ةيمسالا ىلإ ةيفصولا نم لقنلل هيف ءاتلاو «يلصألا

 نأب هجويو «ناكم فرظ وأ يناثلا ىعملا ىلإ لوألا عملا نع زواحت يذلا ظفللا ىلإ لقن مث «لعافلا مسا نيعم

 (فيرش ديس).زاوحلا لحم وهف رخآ نعم ىلإ يلصألا هانعم نع ظفللا اذه يف زواج ملكتملا



 يلكلاو ينزملا فيرعت 4 > تارّوصتلا

 5 ê i ا a ENB «يلكف الإو ‹يئزجف نيريثك ىلع هقدص ضرف عنتما نإ ,موهفملا

 فرعلا لهأ وأ عرشلا لهأ امإ لقانلا اذهف .هيلإ لوقنملا يناثلا نيعملا ىلإ هنع لوقنملا لوألا نعملا نع

 يناثلا ىلعو ءايعرش الوقنم ىمسي لوألا ىلعف .الثم يوحنلاك «صاخلا حالطصالا لهأ وأ ماعلا

 يأ :موهفملا :هلوق .لقانلا ىلإ بسني :هلوقب راشأ اذه ىلإو .ايحالطصا ثلاثلا ىلعو «ايفرع

 رابتعابو ءاموهفم ىمسي هنم مهف هنأ رابتعاب ظفللا نم دافتسي ام نأ ملعاو «لقعلا يف لصحي ام

 الو «ةيروصتلا لئاسملا وهو ءدوصقملا نم لوألا مسقلا يف عورشلا ناوأ اذه :لصف هي فنصملا لاق :لصف
 دصاقملا ىلع يدابملا متدقت بحاولا ناكو «تافرعملا ثحابم يهو دصاقمو ةيلكلا ثحابملا يهو يدابملا هل ناك

 اهلقن مث ءاعدلل ةعوضوم لصألا يف تناك امإف ؛ةالصلاك :ايعرش (مالسإلا خيش).لصف :لاقف ءاهيلع اهمدق

 .ةنيرقلا مايق دنع ءاعدلا يف اامعتسا كرتو ؛:ةصوصخم ناكرأ ىلإ ع راشلا

 نم ماعلا فرعلا اهلقن مث «ضرألا ىلع بدي ام لكل ةغللا يف ةعوضوم لصألا يف تناك اهنإف ؛ةبادلاك :ايفرع

 .فيعض وه سرفلل :ليقو «قالطإلا اذه هنم ردابتي ثيحب عبرألا مئاوقلا تاوذل اهوعضوو «ئعملا اذه

 «درفملا ئعملل عوضوملا ظفللا ىلإ ةاحنلا هلقن مث «ح رجلا نعمل ةعوضوم لصألا يف اهنإف ؛ةملكلاك :ايحالطصا

 لرتقم ريغ هسفن يف نعم ىلع لدام ىلإ لوقنم ةاحنلا حالطصا يف مث ءولعلا وه هل عوضوملا هانعم نإف ؛مسالاك

 اهئامسأب لوقنملا ماسقأ هنم رهظي ثيح لوقلا اذه نسح كيلع ىفخي الو :هلوقب (ليعامسإ).ةثالثلا ةنمزألا دحأب

 (ليعامسإ).مارملا بيرقتو مالكلا راصتخا عم

 تايلكلا ضعب نأ :دري الف «ةطساولاب وأ تاذلاب ةوقلاب وأ لعفلاب ظفللا نم هيف الصاح ناك ءاوس : لصحي ام

 «موهفملا ماسقأ نم يئزحلاو يلكلا متلعج مكنأ عم !اموهفم نوكي فيكف ءانلوقع دنع لصاح ريغ انل لوهحب

 (ةدايزب ليعامسإ) .لقعلا يف لصحت ال تايئزحلا نإو
 يف لصح ام ىلع قلطي دق موهفملا نأ :دري الف ءاموهفم ىمسي هنم مهفي نأ هنأش نم هنأ رابتعاب يأ :دافتسي ام

 (دبع).ظفللا نم دافتسي نأ ريغ نم لقعلا



 يلكلا ماسقأ نايب ۹ تارّوصتلا

 25701101 ]1 1 1019989 طقف دحاولا دحج ۾ وأ دحج وي مو «تنكمأ وأ هدارفأ تعنتما

 .نيريثك ىلع يئزحلا قدص ريدقت ليحتسي ال هنإف ؛ريدقتلا ال لقعلا زيوحب نعمه انهه ضرفلا
 بجااولا لمشيف «هدا رف عنتع ا يأ :تدكمأ وأ :هلوق .ئرابلا كيرشك :هدارفأ تعنتما :هلوق

 مدقم يف امك "ووبرناو "ب عع ريدقتلا "نووب رئاوأ" ننعم ةيسرافلاب وهو «هلامتحاو نهذلا ددرت وهو :ضرفلا

 ىلع "ديز" موهفم قدص ضرف نأ دري الف «يلك وهف نيريثك ىلع اقداص ديز ناك ول :لاقي نأب ةيطرشلا
 نإ :لاق ثيح يئزجلا فيرعت يف ضرفلا ذخأ امثإو ء«لاحمب سيل ةريدقتو لاحلا ضرف نأل ؛عدعجا. سیا نیر

 فيرعت يف تايلكلا ضعب لحدي الك ؛نيريثك ىلع هقدص عنتما نإ :لقي ملو «نيريثك ىلع هقدص ضرف عنتما

 سيل نيريثك ىلع هقدص ضرف نكل رمألا سفن ف عنتمم نيريثك ىلع هقدص نإف ؛دوحولا بجاوك «يئرجلا

 هنكل جراخلا يف نيريثك ىلع قدصت مل نإو اهإف ؛نكماللاو ءيشاللاك ةيضرعلا تايلكلا جرخي اللو ؛عنتممم

 (دبع) .اهاموهفم ىلإ رظنلاب نيريثك ىلع اهقدص ضرف عنتمي ال
 ناكمإلا امإ "تنكمأ" :هلوق نم دارملا نأ :لوألا ريرقت «فنصملا ىلع نيدراولا نيلاكشإلا عفد ديري :عنتمي مل

 «صاخلا ناكمإلا وأ اضيأ عنتمملل لماش ماعلا نكمملا نإف ؛"تعنتماو تنكمأ" :هلوق نيب لباقتلا حصي الف ماعلا
 يذلا يلكلل الماش سيل تنكمأ :هلوق نأ :يفاثلا ريرقتو .بحاولل لماش ريغ صاخلا نكمملا نإف ؛اضيأ حصي الف

 دق يلك هنأ بحاولا ىلع قدصي الو بحاولاك هعانتما وأ :هلوق لطبف ءريغلا عانتما عم دحاو درف هل دجو

 دوحولا بناجب ديقملا ماعلا ناكمإلا وه دارملا نأ :لوألا عفد ريرقتف ةعنتمم هدارفأو نكمم هدرف ذإ ؛هدارفأ تنكمأ
 «يرورض هيف مدعلا ذإ ؛عانتمالا لباقي ئعملا اذهبي ماعلا ناكمإلا نأ كش الو ءايرورض همدع نوكي ال ام يأ

 تعنتما :هلوق يف دارفألا نم دارملا نأ :ىناقلا عفد ريرقتو «ناكمإلا نم ئعملا كلذ ىلإ ةراشإ عدتم م يأ :هلوقف

 وأ :هلوق عمو «يلك باجيإ لوقلا اذهف «قارغتسالا ديفي فاضملا عمجلا نأ تملع امل ؛هدارفأ عيمج هدارفأ

 هنإف ایشیا بجااولا موهفمل لماش وهف «يلكلا باجيإلا عفر ةوق يق لوقلا اذهف :عيمجلا يأ هدارفأ عنتمي مل تکا

 نم ملسأ ناكل "ال وأ" "تنكم وأ" :هلوق لدب فنصملا لاق ول يرمعلو .دحاو درف وهو هدارفأ عيمج عنتمي مل

 (ليعامسإ).ملسلا بحاص لعف امك راصتخالا لوصح عم تافلكتلا

 حانجو قرشملاب حانج هل عبرأ مئاوق تاذ قنعلا ليوط رئاط ءاقنعلا :ليق .قبيزلا رحبو توقايلا لبجو :ءاقنعلاك

 = رويطلا لمجأ نم تناك امنأ :يور دقو «ةفسالفلا بهذم ىلع هيف دوجوملا ريغ جراخلا يف دوجولا نكمم برغملاب



 ةعبرألا بسنلا نايب o٠ تارّوصتلا

 ,هملدع وأ يهانتلا عم ريثكلا وأ هاما وأ ريغلا ناكمإ

 اصف
 ايس

 نايواستمف نيبناحلا نم ايلك اقداصت نإف الإو «نانيابتمف ايلك اقرافت نإ نايلكلا

 عم :هلوق .دوحج ولا بجااو موهفمك : هعانتما وأ :هلوق .سمشلاك :ريغلا ناكمإ عم :هلوق

 ىلع ةقطانلا سفنلاك و ىلاعت يرابلا تامولعمك : همدع وأ :هلوق .عبسلا بكاوكلاك : يهانتلا

 :خلإ نايلكلا :هلوق .ءامكحلا بهذم

 ءاذغ امل رسيتي ملو تعاج يح ةريغص مئاهو ارويط لكأت تناكو ناسنإلا لكش ىلع اهجو اهنسحأو =

 نب. دلاتع ىلإ اوكش نامزلا كلذ لهأ أر املف ءةيراحلاب تبهذو ترسكنا اذكو يبصلاب تراطو تّضقناف

 ؛فشكلا نم مهفي ام ىلع ءو انيبن ىلع ناوفص نب ةلظنح مهيبن ىلإ وأ ؛ءاعدلا ةباجتسا لهأ نم وهو «نانس

 (ليعامسإ).هلسن عطقف هءاعد بيجتساف «ءاقنعلا لسن عطقي نأ ىلاعت هللا ىلإ اعدف

 لك نأ ةسمخلا تايلكلا ميسقت يف يعدن انأل ؛تايلكلا نايب ىلع بسنلا نايب فنصملا مدق امنإ :لإ نايلكلا

 نايبب حضتي كلذ لكو «هحو نم مومع امهنيب ناينعم هل عونلا نايب دنعو رخآل نيابم ةسمخلا ماسقألا نم دحاو

 (يرتسوش).بسنلا

 تايلكلل اهإف ؛ةقباسلا تاليثمتلل قفاوم وهو «بكو كلا موهفم وه يلكلا نإف ؛بكوكلاك ىلوألا :بكاوكلاك
 (ليعامسإ) .دارفألا يهانت نايبب ارابتعا بولسألا ريغ اهنإو
 عح اأ الإ دارفألا يهانت مدع نايبب ارابتعا اضيأ بولسألا ريغ انههو «ىلاعت يرابلا مولعم ىلوألا :تامولعمك

 .ءامكحلا دنع لعفي ام ةدوحوم ةبترم ةيهانتم ريغ اهأ ئعمبو نيملكتملا دنع دح دنع فقت ال

 ندب لكل نوكيو اميدق ناسنإلا عون ناك اذإف «هعابتأو وطسرأك خسانتلا مدعو ماعلا مدقب نيلئاقلا :ءامكحلا

 اًهِإف خسانتلا عم ملاعلا مدقب لئاقلا دنع امأو «ةيهانتم ريغ نادبألا نع ةقرافملا ةقطانلا سوفنلا نوكي نأ مزلي سفن

 (دبع).دهعلل ءامكحلا ىلع ماللاو .ىفخي ال امك ةيهانتم هدنع
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 مومعلاو يواستلاو يلكلا نيابتلا :عبرألا بسنلا ىدحإ امهنيب ققحتي نأ نم دبال نييلك لك

 رخآلا دارفأ نم ءيش ىلع امهنم ءيش قدصي ال نأ امإ امهنأل ؛كلذو «هحو نم مومعلاو قلطم

 امهنيب نوكي ال نأ امإف يناثلا ىلعو ءرجحلاو ناسنإلاك «نانيابتم امهف لوألا ىلعف .قدصي وأ

 ؛ضيبألاو ناويحلاك «هجو نم صخأو معأ امهف لوألا ىلعف «نوكي وأ الصأ بناج نم يلك قدص

 نيب روصتت ال ةعبرألا اهماسقأ عيمجي ةبسنلا نأل ؛يلكلاو يئزحلا نيب الو نييئزحلا نيب ةبسنلا ربتعي ملو :نييلك

 ءاوس طقف نيابتلا امهنيب نوكيف نينيابتم انوكي نأ امإ نييئزحلا نألف لوألا امأ .ىلكلاو يئردلا نيب الو نييئزحلا

 ءظقف يواستلا امهنيب نوكيف نيدحتم وأ «سرفلا اذهو ديرك ءال وأ ءورمعو ديزك «دحاو يلک دارفأ نم اناك

 انيابم نوكي نأ امإ يلكلا نألف ؛يناثلا امأو .رخآلا يئزحلا نم معأ يئرحلا نوك روصتي الو «ناسنإلا اذهو ديزك

 نوكيو معأ نوكي نأ امإو «سرفو ديزك «نيابتلا ةبسن امهنيب نوكيف «ىلكلا اذهل ادرف يئزجلا نوكي الو يئزجلل

 هذهك «درفلا اذه يف ارصحنم يلكلا ناك ءاوس اقلطم صوصخلاو مومعلا ةبسن امهنيب نوكيف «هنم ادرف يئرجلا

 ال ةعبرألا اهماسقأب ةبسنلاف ؛هجو نم مومعلاو يواستلا روصتي الو «ناسنإو ديزك ءال وأ «هموهفمو سمشلا

 يف بسنلا رصح ضقتنم :ليق نإ (حورشلا ةآرم)."نايلكلا" :لاقو امسقم لعج اذلف «نييلكلا نيب الإ نوكي

 ضقتني الو فرعتس امك اهنع ارياغم ارمأ سيل هنإ :ليق .عبرألا ىدحإ نم سيل هنإف ؛يئزجلا نيابتلاب عبرألا

 امإ وهو «نيعونلا دحأب لصحي سنج يئزجلا نيابتلاو ءبسنلا عاونأ رصح فنصملا دوصقم نإ :لاقي وأ ءرصحلا

 .هجو نم مومعلا وأ يلكلا نيابتلا

 ناقدصي ال جراخلا يق الو نهذلا يف نكم اللا يأ ماعلا ناكمإلاب نكماللاو ءيشاللا نأب هيلع ضرتعاو :نانيابتم

 ام ىلع يئزج نيابت امهيضيقن نيب نوكي نأ بجو نينيابتم امهتلعج نإف «نهذلا يف الو جراخلا يف ءيش ىلع

 سيل ام امهفيرعت يف الخد دقف نينيابتملا نم العجي مل نإو ءنايواستم نكمملاو ءيشلا نأل ؛لطاب وهو ,يتأيس

 اينهذ وأ ايجراخ ءايشألا نم ءيش ىلع رمألا سفن يف ةقداصلا تايلكلا نأب ىوعدلا صيصختب بيحأو .امهنم

 هيلع قدص -دوسألا سرفلاك- ناويحلا هيلع قدص ام لك سيل هنإف :ضيبألاو ناويلاك .رجحلاو ناسنإلاك
 دقو «ضيبألا ساطرقلاك «ناويحلا هيلع قدص ضيبألا هيلع قدص ام لك سيلو -ضيبألا ساطرقلاك- ضيبألا

 .ضيبألا سرفلاك رخآلا هيلع قدص امهدحأ قدص اذإ نوكي



 ةعبرألا بسلا نايب o۲ تارّوصتلا
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 .ناسنإلاو ناويحلاك ءاقلطم صحأو معأ امهف يناثلا ىلعو «قطانلاو ناسنإلاك «نايواستم

 نم ىلك قدص كانه نوكي نأ نم معأ اذه ناك الو .ىلك قدص امهنيب نوكي ام يناثلاب دارملاو ج! يباثلا

 قدصلا نوكي نأ امإف: ناثلا ىلعو لاق طقف دحاو بناح نم ىلك قدض نوكي لب نوكي وأ اضيأ رحخآ بناح
 :هلوقب كلي فنصملا دارم نأ ىلإ نايبلا اذه نم راشأ هلي حراشلا نأ نطفلا ىلع ىفخي الو .خلإ نيبناحلا نم يلكلا

 ةنيرقلاو «زاحلا مومع قيرطب نيبناج نم وأ دحاو بناج نم ناك ءاوس يلكلا قدصلا قلطم "ايلك اقداصت نإف'
 .كراشتلل عوضوم لعافتلا نأ دري الف "نيبناحلا نم" :هلوق ىلع "بناج نم وأ" :هلوق فطع هنأ دارملا اذه ىلع

 ‹نيبناحلا نم ىلكلا قدصلا دافأ يلكلاب هانديق اذإف ءقدصلا يف نييلكلا كراشت ديفي "اقداصت نإ" هلوقف

 فنصملا هب حرص امك عوبمم زاجلا مومع :تلق نإف "ايلك اقداصت نإ" :هلوق دعب "نيبناجلا نم" :هلوق ىلإ ةجاح الف

 امتإ فالخلا :تلق .هلئاق هب ىضري ال ام مالكلا هيجوت زاحا مومع ىلع قداصتلا لمحب همالك هيحوتف «حيولتلا يف

 لمعتسا ' قداصتلا' ظفل نإف ؛كلذك سيل انهو «يزاجلاو يقيقحلا ىعملا يف ظفللا لامعتسا عع زاجملا مومع يق وه

 (دبع).فالح الب زئاج ىععملا اذه زاحملا مومعو «هنم ادرف يقيقحلا نوكيو يزاججا عملا يف انهه

 (دبع).ناويحلا ىلع ناسنإلاك «صحأ ايئزج رخآ نمو ايلك دحاو بتاج نم نايلكلا قداصت نأب :دحاو
 قطانلاو قطانلا هيلع قدصي ام لك ىلع ناسنإلا قدصل نيبناجلا نم ايلك اقدص امهنيب نإف :قطانلاو ناسنالاك

 رصحني مل الإورمألا سفن يف قدصلا بسنلا نايب يف قدصلا نم دارملا نأ ملعا .ناسنإلا هيلع قدصي ام لك ىلع
 نأ لقعلل نكمي اذكو ءرخآلا ريغ ىلع نييواستملا دحأ قدص ضرفي نأ لقعلل نكمي هنأل ؛عبرألا يف بسنلا

 نأ عم ًاضيأ ةكئالملا يف ققحتم وهو كردملا عع قطاتلا نإ :تلق نإف ماعلا دارفأ ىلع صاخلا قدص ضرفي

 ضقتني ىلا ةيقطنلا ةوقلا بحاص قطانلا نم دارملا :تلق ؟واست امهنيب نوكي فيكف انهه اققحتم سيل ناسنإلا

 (ةدايزب نازيملا عيدب).ةكئالملا يف دجوي ال هنأ ءافح الو «يناعملا اهيف

 .نيتماع نيتقلطم نيتيلك نيتبجوم نيتيضق داقعنا ىلإ لوؤيو عحري نيرمألا نيب يواستلا نأ يعي :يواستلا
 ؛امهنيب يواستلا ةبسنب اولاق مهأ عم امهنيب قداصت الف «مونلا ةلاح يف ظقيتسملا هيلع قدصي ال مئانلا نأ دري الف

 (نيبمو ليعامسإ).حيحص لعفلاب مئان ظقيتسم لكو لعفلاب ظقيتسم مئان لك :انلوق نأل



 ةعبرألا تلا تايب دو تاروصتلا

 220110 ]1 ]1 1 1198 اقلطم صحأو معاف بناح نم وأ «كلذك امهاضيقنو

 نيتبلاس ىلإ نيابتلا عجرمو «ناسنإ قطان لكو قطان ناسنإ لك :وحن «نيتيلك نيتبجوم ىلإ

 صوصخلاو مومعلا عجرمو «ناسنإب رجحلا نم ءيش الو رجحب ناسنإلا نم ءيش ال :وحن «نيتيلك

 معألا اهعوضوم ةيئزج ةبلاسو «معألا اهومحمو صحألا اهعوضوم ةيلك ةبجوم ىلإ اقلطم

 صوصخلاو مومعلا عجرمو «ناسنإب سيل ناويحلا ضعبو ناويح ناسنإ لك :وحن صحألا اهومحمو

 سيل ناويحلا ضعبو ضيبأ ناويحلا ضعب :وحن «نيتيئزج نيتبلاسو ةيئزج ةبجوم ىلإ هجو نم

 ج نييواستملا يضيقن نإ نعي :كلذك امهاضيقنو :هلوق .ناويحب سيل ضيبألا ضعبو ضيبأب

 اذه قدصو ةيلك ةبحوم قطانلاك رخآ يلك دارفأ عيمج ىلع ناسنإلاك يلكلا قدص نأل :نيتيلك نيتبجوم

 نرخ ةي ةو يلكلا كلذ دارفأ عيمج ىلع رخآلا

 :قرافتلا ةدام يهف صحألا اهومحمو معألا اهعوضوم يلا ةيئزحلا ةبلاسلا امأو «قداصتلا ةدام يه :ةيلك ةبجوم

 ىلإ لقي ملو :ةيئزج ةبلاس (ليعامسإ).عامتجالا ةدامو قرافتلا ةدام ناتدام اقلطم صوصخلاو مومعلا يفف

 .صخألا اهومحمو معألا اهعوضوم ةبجومل ةبتر ال اهنأل ؛صخألا اهومحمو معألا اهعوضوم ةيئزج ةبجوم
 ةيئزج ةبجوم ايئزج يلكلا كلذ دارفأ ىلع يلكلا اذه قدص نأل ؛نيتيئزج نيتبجوم ىلإ لب :ةيئزج ةبجوم
 امل ةيئزحلا ةبجوملا نأل ؛كلذ لقي ملو «ىرحأ ةيئزج ةبجوم ايئزج يلكلا اذه دارفأ ىلع يلكلا كلذ قدصو
 (دبع).اه سكع ال هنإف ةيئزحلا ةبلاسلا فالخب اهل مزال هيضقن سكع نأل ؛كلذ مزليف «ةيئزح ةبجوم الإ سكعنت مل
 نم انهه قرافتلاو «قرافتلا ةدام امهنم لكف ناتيئرحلا ناتبلاسلا امأو «عامتحالا ةدام يه :ةيئزج ةبجوم

 تادرفملا نيب عبرألا بسنلا نأ ملعا :ةدئاف (ليعامسإ).ناتدام قرافتللو ةدحاو ةدام انهه قداصتللف ءنيبناجلا

 اياضقلا نيبو ناسنإلا ىلع ناويحلا قدص :لاقيف "ىلع" ب لمعتسيو «لمحلا اهانعمو ءقدصلا بسحب ربتعت
 نوكيو ققحتلا هب داري قدصلا اهيف لمعتسا اذإو ءيش ىلع اياضقلا لمح روصتي ال ذإ ؛ققحتلاو دوجولا بسحب
 لك قدص املك :انلق اذإ نح ءاهيف ةققحتم يأ رمألا سفن يف ةقداص ةيضقلا هذه لاقيف "يف" ةملكب المعتسم

 اه ققحت ىلوألا ةيضقلا نومضم رمألا سفن يف ققحت املك هانعم ناك امئاد ج ب لك قدص ةرورضلاب ب ج

 (ةاقرم ح رش .ةيناثلا ةيضقلا نومضم



 قدص ول ذإ سأل شيقل ةيلغ قدس نيضيقنلا كح هيلع قنس ام لك نأ قايواسم اضيأ

 نيع قدصيف نيضيقنلا عافترا ةلاحتسا ةرورض ؛رخاآلا نيع عم قدصل رخالا نودب امه دحأ

 ول :الثم «نينيعلا نيب يواستلا عفري اذهو «نيضيقنلا عامتجا عانتمال ؛لوألا نيع نودب رخآلا

 انهه قطانلا قدصيف قطانلا هيلع قدصل قطاناللا هيلع قدصي ملو ءيش ىلع ناسنإاللا قدص

 معأ اقلطم صخألاو معألا ضيقن يأ :سكعلاب امهاضيقنو :هلوق .فلخ اذه «ناسنإلا نودب

 ام لك ينعي «معأ صخألا ضيقنو «صخأ معألا ضيقنف «نينيعلا سكعب نكل اقلطم صحأو
 صحألا ضيقن هيلع قدص ام لك سيلو ءصخألا ضيقن هيلع قدص معألا ضيقن هيلع قدص

 .معألا ضيقن هيلع قدص

 .نيضيقنلا عافترا مزل هضيقن عم قدصي ال هنأ امك اضيأ رتغألا ني عم قدصي مل وأ نعي :نيضيقنلا ع افترا

 قدصلا نم عنمي امهتلاحتسا ذإ ؛ءيش لك نم ناعفترم امهنأ عم نيضيقنلل ضيقن نيضيقنلا عافترا نإ :تلق نإف

 ام نيضيقنلا نم مك دارم :تلق تلق لام يلو رهآلا نسفن ن ف تبان نيضيقنلا عافتراف ءرمألا سفن يف ءيش ىلع

 امنإ «هنالطب يعدن الو «لاحم ىئعملا اذهبي نيضيقنلا عافترا نأ ملسن ال ٍذئنيحف عامتحالا لي ايبس ىلع ناضيقنلا امأ اذ

 ادم نيضيقنلا عافترا نأ راتخنف ديدرتلا ىلع ناضيقنلا امأو .دحاو لك عافترا سف نشا ع افترا وه لاحلا

 .نيضيقنلا عامتجا وه لطابلا نإف ؛لطاب ىئعملا اذه نيضيقنلا نأ ملسن ال نكل هتااحتتنا يعدن امم ىعملا

 .عنتمم وهو «نيضيقنلا عامتحا مزل لوألا نيع عم رخآلا نيع قدص ول يأ :ع انتمال (ليعامسإ).مهفاف

 ةبلاس ىلوألا ةيضقلا نإف ؛رظن هيف .قطان ناسنإ اللا قدص مزلتسي قطان الب سيل ناسنإاللا قدص نعي :قدصل

 فف اهنم ةلصحملا ةبج وم ا نم معأ ةلودعملا ةبلاسلا نأ هعضوم ىف ررقت دقو (ةلصحم ةبجوم ةيناثلا و ةلودعم

 كلذك انههو عوضوملا دوجو دنع نايواستم امهنأ الإ ةيناثلا نم معأ تناك نإو ىلوألا نأب باوجلاو ؟اهمزلتست

 قدص رجحلاك ناويحاللا هيلع قدص ام لكف «معأ ناسنإاللاك صحألا ضيقنو «صحأ الثم ناويحلاك :صخأ

 (ناهرب).ناويحاللا هيلع قدص سرفلاك ناسنإاللا هيلع قدص ام لك سيلو «ناسنإاللا هيلع



 «صحألا نيع عم قدصل صخألا ضيقن نودب ءيش ىلع معألا ضيقن قدص ول هنألف ؛لوألا امأ

 نودب ءيش ىلع ناويحاللا قدص ول :الثم .فلخ اذه ءمعألا نيع نودب صحألا نيع قدصيف

 «نيضيقنلا عامتجا ةلاحتسال ؛ناويحلا قدص كانه عنتميو «هنيع ناسنإلا هيلع قدصل ناسنإاللا

 ضيقن معألا ضيقن لك نأ تبث ام دعب هنألف ؛ئباثلا امأو .ناويحلا نودب ناسنإلا قدصيف

 امهاضيقن نوكيف «نييواستم ناضيقنلا ناكل معألا ضيقن صحألا ضيقن لك ناك ول صخألا

 نمف الإو :هلوق .فلح اذه ءاقلطم صحأو معأ نانيعلا ناك دقو ءرم امل ؛نييواستم نانيعلا امهو

 :يئرحلا نيابتلا يئزح نيابت :هلوق .دحاو بناج نم وأ نيبناج نم ايلك اقداصتي مل نإو يأ :هحو

 ٍدئنيح قدصيف «صحألا نيع عم قدصي نأ دبالف «معألا صخألا ضيقن هيلع قدص ام لك هنأ هحيضوت :لوألا

 قدصي الو هيلع ناويحاللا قدص ام لك :لوقنف «نيضيقنلا عامتحا ةلاحتسال ؛معألا نيع نودب صخألا نيع

 قدص ضرفل ؛ناويحلا نودب هيلع ناسنإلا قدصيف «نيضيقنلا عافترا موزلل ؛ناسنإلا هيلع قدصيف ناسنإاللا هيلع

 ءاقلطم اصوصخو امومع امهنيب انضرف دق انإف ؛ضورفملا فالخ اذهو «نيضيقنلا عامتحا ةلاحتساو ناويحاللا

 ام لك قدصي مل ول هنألو (ليعامسإ).مهفاف .سكعلا نود ناسنإلا هيلع قدصي ام لك ىلع ناويحلا قدصيف

 معألا ضيقن هيلع قدص ام لك سيل وهو «هضيقن قدصل صحألا ضيقن هيلع قدص معألا ضيقن هيلع قدص

 سكعنيو «صحخألا ضيقن هيلع قدص معألا ضيقن هيلع قدص ام ضعب مزلتسي وهو «صحألا ضيقن هيلع قدص

 اذهو «معألا نودب صخألا قدص مزليف معألا ضيقن هيلع قدص صحألا ضيقن هيلع قدص ام ضعب ىلإ

 .معألا ضيقن هيلع قدص صخألا ضيقن قدصي ام لك سيل وهو :ياثلا (دبع).لاحم

 صخألا ضيقن هيلع قدصي ام لك سيل هنأ نعم معألا ضيقن نم معأ صخألا ضيقن نأ :هحيضوت :تبث ام

 ولف ؛معألا ضيقن هيلع قدصي ام لك ىلع صخألا ضيقن قدصي هنأ تبث دق هنإف ؛معألا ضيقن هيلع قدصي

 امهقداصتل ؛واست نيضيقنلا نيب ناكل صخألا ضيقن هيلع قدصي ام لك ىلع قدصي اًضيأ معألا ضيقن ناك

 يأ قيضيفنلا نينه اضيقن نوكيف «نييواستم نانوكي نييواستملا يضيقن نأ اًضيأ رم دقو ريدقتلا اذه ىلع .ايلك

 .فلح اذه .اقلطم صوصخو مومع امهنيب ضرف دقو «نييواستم نانيعلا



 هجو نم مومع امهنيب ناك اعم اًضيأ اقدص كاف «ةلمجلا يف رحآلا نودب نييلكلا نم لك قدص وه

 هجو نم مومعلا نمض يف ققحتي يئزحلا نيابتلاف .يلك نيابت امهنيب ناك الصأ اعم اقداصتي مل نإو

 امهيضيفن نيب نوكي دق هجو نم مومع امهنيب نيذللا نيرمألا نإ مث ءاضيأ يلكلا نيابتلا نمض فو
 اًضيأ ضيبأاللاو ناويحاللا امهو امهيضيقن نيب نإف ءضيبألاو ناويحلاك ءاّضيأ هجو نم مومعلا

 نم امومع امهنيب نإف ؛ناسنإاللاو ناويحلاك :ىلك نیابت امهيضيقن نيب نوكي دقو .هجو نم امومع

 معألا ىضيقن نيب نإ :اولاق اذهلف ءةيلك ةنيابم ناسنإلاو ناويحاللا امهو امهيضيقن نيبو هحو

 :نينيابتملاك :هلوق .طقف ىلكلا نيابتلا الو طقف هجو نم مومعلا ال ايئزح انيابت هجو نم صخألاو

 نيقداص اناك عاوسو (دبع) . رخآ صعب ف اقداصت و ضعب يف اقداصتي : وأ ةاصأ اقداصتي م عا وس يأ :ةلمجلا ف

 مءومع امهنيب ةبسنلا لوألا ىلعف ءالصأ اعم ناقدصي ال وأ ءرخألا نودب امهنم لك قدصي امك ءاضيأ اعم

 .يلك نيابت وأ هجو نم صوصخو مومع يئزجلا نيابتلاف «يلكلا نيابتلا يناثلا ىلعو «هحو نم صوصخو

 (ليعامسإ).عبرألا يف رصحلا لطبف «ةروكذملا بسنلا ىوس ىرخأ ةبسن يئرحلا نيابتلا نأ :دري الف

 (دبعإ.رخآلا لودب امهنم ل قدص عم يأ :اقدص

 مومع اضيأ ضيبأاللاو ناويحاللا يأ امهيضيقن نيبو هجو نم مومعلا امهنيب ةبسسنلا نإف :ضيبألاو ناويحخلاك

 رجحلا 2 ضييبأاللا ل ودب ناويحاللا قمحتيو دوسلا رجحلا ٤ امك هداف 5 اعم كاقدصي امهإف هج ۾ نم

 (ليعامسإ).بارغلاك ءدوسألا ناويحلا يف ناويحاللا نودب ضيبأاللا ققحتيو «ضيبألا

 (دبع).بارغلاو ساطرقلا يق امهقرافتو دوسألا رجحلا يف امهقداصتل :هجو نم امومع

 نودب ناويحلا قدصيو سرفلا يف امهنم لك قدصي ذإ ؛هحو نم امومع امهنيب نإف :ناسنإاللاو ناويحلاك

 (ليعامسإ).رجحلا يف ناويحلا نودب ناسنإاللا قدصيو ديز يف ناسنإاللا

 امهليب نيذللا نيرمألا يضيق نيب نأ يأ :اذهلف (دبع) .ماعلا ل ودب صاخلا قدص ع انتما ةرورض :ةيلك ةنيابم

 ؛امهيلكل لماشلا يئزجلا نيابتلا ظفل اوراتتغا ىلك نيابت نوكي دقو هحو نم مومع نوكي دق هجو نم امومع

 (ليعامسإ) . رخألا نودب ایش لأ رك ذب داوملا ضعب يف ةدعاقلا ضقتني الفل

 .قوسلا ىضتقم وه امك :«نينيابتملا يضيقنب هح و نم صخألاو معألا يضيقن هيبشت دوصقملا :نينيابتملاك



 ةعبرألا بسلا نايب o۷ تارّوصتلا
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 نيابت نرنيابتملا يضيقن نيب كلذك (ةيئزج ةنيابم هجو نم صحألاو معألا يضيقن نيب نأ امك يأ

 ءرخآلا نيع عم نيضيقنلا نم لك قدص رخآلا ضيقن عم نينيعلا نم لك قدص امل هنإف ؛يئزج

 نمض يف ققحتي دق هنإ مث «يئزجلا نيابتلا وهو «ةلمحلا يق رحآلا نودب نيضيقنلا نم لك قدصف
 انيابت اًضيأ -مودعماللاو دوجوماللا امهو- امهيضيقن نيب نإف ؛مودعملاو دوجوملاك ,يلكلا نيابتلا
 ناسنإاللا امهو- امهيضيقن نيب نإف ؛رجحلاو ناسنإلاك «هحو نم مومعلا نمض يف ققحتي دقو ءايلك

 .لكلا يف حصي ىح ةيئزج ةنيابم امهيضيقن نيب نإ :اولاق اذلف .هجو نم امومع -رجحاللاو
 راصتخالل ًادصق :لوألا :نيهجوب نينيابتملا ىضيقن ركذ رّثعأ فنصملا نأ اًضيأ ملعاو !اذه

 هجو نم صحألاو معألا اضيقنو امه اهيشم نينيابتملا اضيقن نوكي نأ يضتقي فنصملا ةرابع نأ ملعا :امك يأ
 لعل تيت نالا اهيو امه اهيكم ضعألاو معألا ايفا تركي فأ يضع راغل ةرابغو ةع
 سيلو «هبشملا لبق هركذ نوكي نأ مزلي -هترابع رهاظ نم مهفي امك- نيهبشم نينيابتملا اضيقن ناك ول هنأ ههجو
 ءرحآلا عم امهدحأ قدصي ال نينيعلا نأ كلذ يف رسلاو :يئزج نيابت .سكعلاب حراشلا لعح اذلو ؛كلذك

 ناسنإلا :الثم رخآلا ضيقن عم قدصي اذإف «ناسنإلا عم قدصي ال رجحلا اذكو رجحلا عم قدصي ال هنأل ؛ناسنإلاك

 اذإ رجحلا اذكو .نيضيقنلا عافترا مزلي الإو ءرجحاللا وهو «رجحلا ضيقن عم قدصي نأ دبال رجحلا عم قدصي مل اذإ
 نم دحاو لك قدص اذإو «نيضيقنلا عافترا ةلاحتسال ؛ناسنإاللا عم قدصي ةلاحم الف ناسنإلا عم قدصي مل

 رخآلا نيع عم نيضيقنلا نم لك قدص اذإو «رحآلا نيع عم امهنم دحاو لك قدصي ال رخآلا ضيقن عم نينيابتملا
 .يئزجلا نيابتلا وه ةلاح لا كلتو ءرخالا نودب نيضيقنلا نم لك قدصيف

 نيابتلا وهو ءاًضيأ داوملا ضعب يف قرافتلا هنمض يف ققحتيو «داوملا عيمج يف نييلكلا نيب قرافتلا يأ :يلكلا نيابتلا

 ءرخآلا ىلع امهنم لك قدص عنتماف «دوجوملا ةوق يف مودعماللاو مودعملا ةوق يف دوحوماللا نإق :انيابت .يئرخا
 يف امهعامتجال :هجو نم امومع (ليعامسإ).لاحم وهو ءاعم امودعمو ادوجوم دحاولا ءيشلا نوك مزل الإو
 وه اذه ."اذه ذخ" يأ هلعاف عم فوذحم لعفل لوعفم :اذه (هفحت).ديزو رححلا اذه ىف امهقرافتو رجشلا

 نأ الإ طخلا مسر هابأي امم ناك نإو اذهف ءالحم بوصنملا همسا "ذ"و "ذح" نعم لعف مسا "اه" نإ :ليق دقو ءروهشملا

 ؟امهبيقع نيئيابتملا يضيقن نيب ةبسنلا رك ذي مل مل هنإ :لاقي امع باوح :ملعاو (ليعامسإ).فذحلا نع ةمالس هيف



 هنأ ثيح نم «يئزجلا نيابتلا روصت نا :نناثلاو .هجو نم صحألاو معألا ضيقن ىلع هسايقب

 .يلكلا نيابتلاو هجو نم مومعلا امه نيذللا هيدرف روصت ىلع فوقوم «هيدرف صوصخ نع درج

 امك يئرحلا ظفل نأ نعي :خإ يئزحلا لاقي دقو :هلوق .هركذ ىتأتي ال امهيلك هيدرف ركذ لبقف

 نم صحألا ىلع قلطي كلذك نيريثك ىلع هقدص لقعلا زوجي نأ عنتمي يذلا موهفملا ىلع قلطي

 هنم معأ يناثلا نعم اب يئزحلاو ؛"يفاضإلا" يناثلا ىلعو ؛"يقيقحلا" ديقب ديقي لوألا ىلعف ءءيش
 رمألاو ءيشلاو موهفملا هلقأو ماع موهفم تحت جردنم وهف يقيقح يئزج لك ذإ ؛لوألا ئعملاب

 eT «ناويحلا ىلإ ةبسنلاب ناسنإلاك ايلك نوكي دق يفاضإلا يئزجلا ذإ ؛سكع الو

 اماع هنوك ثيح نم يئرجلا نيابتلا ةفرعم نأ :لصاحلاف .هيدرف صوصح نع اماع هنوك رابتعاب يأ :ثيح نم

 .امهحاضتا -دعب الإ حاضتالا قح حضتي ال يأ ءامهتفرعم ىلع فوقوم «هحو نم مومعلاو ىلكلا نيابتلا نع

 هقدص ضرف عنتمي ام وهو :رم ام لوألا :نيينعملا نيب كرتشم يئزحلا ظفل يعي :قلطي كلذك (ليعامسإ).مهفاف

 اذهو «ناسنإلاك «معألا تحت جردنملا يأ ءيشلا نم صخأ :يناثلاو «يلكلل لباقم وهو «ديزك نيريثك ىلع

 رابتعاب يئزحو ءامهريغو ورمعو ديز ىلإ رظنلاب يلك هنإف ؛ناسنإلاك «هعم عماجي دق لب يلكلل الباقم سيل ىعملا
 تحت احردنم هنوكل ؛يفاضإ يئزج هنإف ؛ديزك هعم عغماجم ال دقو معآ :ناويحلاو ناويحلا تحت جردنم هنأ
 (ليعامسإ) .رهاظ اذهو «نيريثك ىلع هقدص عانتمال ؛ايلك سيلو «هنم ماعلا ناسنإلا

 موكل ؛هتقيقح سفن ىلإ سايقلاب يئزج هنإف ؛ايقيقح ايئزج اقباس روكذملا ئيعملاب يئزحلا ىمسي هنأ يعي :ديقي
 هريغ ىلإ سايقلاب هتيئزج نإف ؛ايفاضإ ايئزج انهه روك ذملا ئعملاب يئزحلا ىمسيو «جراخلا يف كارتشالا نع ةعنام

 جردنم وهو ءصخشلا وه يقيقحلا يئزجلا نأل :تحت .هتيئزج لطبل هنم اماع ءيش نكي مل ول يح «ماعلا وهو

 نوكيف «ةقلطملا يه ةارعملا ةيهاملاو «صحخشتلاب ةديقملا ةيهاملا وه ذإ ؛تاصخشتلا نع ةارعملا ةيلكلا ةيهاملا تحت

 يئزج لك نوك ملسن ال انإ :هريرقت ءردقم لحد عفد :هلقأو (دبع).هريغو يئرحلا كلذ يف هدوجول ؛معأ
 "رمألا"و "ءيشلا"و "موهفملا" ظفل موهفم نأب :هعفدو ماع ءيش تحت جردني ال نأ زاوحل ؛معأ تحت يقيقح

 (هفحت).اهتحت لوحدلا نم هل دبال اًضيأ يقيقحلا يئزجلاف ءاهنع لاح ءيش سيل "ماعلا نكمملا" اذكو



 ملع ام ىلع صخألا :لوقي الئاق ناک ءردقم لاؤس باوج ىلع معأ وهو :هلوق لمحت نأ كلو

 .كلذك رحآلا كلذ ىلع وه قدصي الو ايلك اقدص رخآ يلك هيلع قدصي يذلا يلكلا وه ًاقباس

 يفاضإلا يئزحلا ريسفتف ءايقيقح ايئزج نوكي دق لب ءايلك نوكي نأ مزلي ال يفاضإلا يئزحلاو

 فيرعتلا زوجي ال نأ :هريرقت ءردقم لاؤس باوج ىلع "معأ وهو" :فنصملا لوق لمح كل زوجي يأ :كلو
 هيلع قدصي يلك وهو الإ صخألا نعم قباسلا نم مهفي مل ذإ ؛كلذك انههو ءاعماج نوكي ال هنأل ؛صخألاب

 .يفاضإلا يئزحلا فيرعت نم يقيقحلا يئزحلا ج رخف ءاّضيأ ايقيقح نوكي دق يفاضإلا يئزحلاو ءايلك اقدص رخآ يلك

 رخآ ءيش هيلع قدصي يذلا يأ «قباسلا نم معألا انهه صخألا نم دارملا نأب :هعفدو .اعماج فيرعتلا نكي ملف
 (راصتخاب ليعامسإ) .اًضيأ يقيقحلا يئزجلل لماش اذهو «كلذك هيلع رخآلا كلذ قدصي الو ايلك اقدص

 ؛الالم الإ ثروي ال هنإف ؛امالك هيلع ئتبي نأ لقاعل يغبني ال شحاف هابتشا ىلع ئبم لاوسلا نإ :لوقأ :الئاق ناك

 نع ةرابع صخألا نأل ؛ايلك هيلع قدصي ال وهو رخآ يلك هيلع قدصي ءيش لك نأ وه اقباس ملع ام نأل كلذو
 نأ ىلع هجوملا همهوت امك «تايئزجلل اهو مدعو تايلكلا يف ةيصحألا ةفص رصح مزلي يح اذك نوكي يلك لك

 :لاقي نأ الإ «هل هجو ال ام روكذملا هيجوتلاف ءاقلطم صوصخلاو مومعلاب نييئزحلا نيب ةبسنلا نايب ماقملا يف روهشملا

 ىلإ ةراشإ هنوكو "صحألا" :هلوق يف دهعلا ىلع "ماللا" لمح ىلع لب ءروكذملا هابتشالا ىلع اينبم سيل لاؤسلا نإ

 :انلق .باوجلا ىلإ جاتحم لاؤسلا هجوتف «يلكلا نع زواجتم ريغ هنأ يف ةهبش الو ءبسنلا ثحب يف روكذملا صخألا

 قبط ىلع قارغتسالا هب دارأ لب هررقي م وأ ءباجأ ام. باحأ مث دهعلا مالب هررق امإ فنصملا نأ نم رمألا ولخي ال

 نكي مل يناثلا ىلعو «معأ وهو :لوقي نأ ىتأتي فيك لوألا ىلعف «'معأ تحت صحأ لك" :ةيسمشلا يف عقو ام
 (يرتسوش).راصتخالا ددص يف هنوك عم باوجلا ىلإ ئجتليو ءروكذملا لاؤسلا دري ىح ماللا داريإ يف ارطضم
 نأ عم هجو نمو اقلطم صخألا ىلع صخألا قالطإ هنم ملع لب ءاذه قباسلا نم ملعي مل :هيلع دري :ام ىلع

 مرل الإو ءاضيأ هحو نم ال ءاقلطم صخألا دارملا نأ :باوجلاو .ايلك اقدص رحآ يلک هيلع قدصي ايلك سيل ريخألا

 (راصتخاب ليعامسإ).دحأ هب لقي مل هنأ عم ‹«سكعلاب و ناويحلا ىلإ سايقلاب ايفاضإ ايئزج ضيبألا نوكي نأ

 يظفل فيرعت "صحألل يئزجلا لاقي دقو" :هلوق نأ ىلإ ةراشإ "يفاضإلا يئزحلا فيرعت" :لقي ملو :ريسفتف
 فيرعت هنأ هرهاظب هب يقاضإلا يئزحلا ريسفتف «صحألا نعم عبرألا بسنلا نايب يف ملع دق ذإ ؛يفاضإلا يئزحلل

 هلوش مدعل ؛هنم صخأ لب هل ايواسم سيل ءيشلا نم صخألاب يفاضإلا يئزحلا فيرعتو (دبع).هسفنب ءيشلا
 (ليعامسإ).فّرعملل هتاواسم طرش فّرعملا نأ عم «هتحت جردنملا يقيقحلا يئزحلا



 سندجلا «يلكلا ماسقأ 0 تارّوصتلا

 و عم 44 SRE SERE ىلا :ىلوآلا عش كتنايلكلاو

 معأ انهه روكذملا صخألا يأ :معأ وهو :هلوقب بتااف .صخألاب ريسفت نئيعملا اذه؟ "صخألا"ب

 .امازتلا ةبسنلا نايب ملعيف «يقيقحلا يئزحلا نم معأ نئيعملا اذهب يئزحلا نأ ملعي هنمو ءاقباس مولعملا نم

 دارفأ امل ىلا تايلكلا يأ :تايلكلاو :هلوق -هارث هللا باط- انخياشم ضعب دئاوف نم اذهو

 يلا ةيضرفلا تايلكلا امأو .عاونأ ةسمخ يف ةرصحنم جراخلا يف وأ نهذلا يف رمألا سفن بسحب

 هدارفأ ىلإ بسن اذإ ىلكلا مث .هب ٌدتعي ضرغ اهنع ثحبلاب قلعتي الف انهذ الو اجراح اه قادصمال

 ءاهتقيقح ءزج وأ ؛عونلا وهو دارفألا كلت ةقيقح نيع نوكي نأ امإف «رمألا سفن يف ةققحملا

 حوصو دعب نيهيجوتلا نيب قرفلا نايب يف عرش هنأ ىفخي الو هيجوتلا اذه اغ "معآ وهو" :هلوق نم يأ :هنمو

 روكذملا ضارتعالا عافدناو «ةقباطم ةروكذم لوألا لامتحالا ىلع ةبسنلا نأب ريمضلا عجرم. فالتخالاب قرفلا

 ةروك ذم ةبسنلا يأ سكعلا ىلع يناثلا لامتحالا ىلعو «فدعملل ايواسم نوكي نأو دبال فدعملا نأل ؛امازتلا ملعي

 هماسقأو يلكلا فيرعت نم غرف امل :تايلكلا (ةدايزب دبع).ةقباطم ملعي روكذملا ضارتعالا عافدناو ءامازتلا

 (دبع).ةيروصتلا تالومحلا ىلإ لصوملا هيلع فقوتي امن األ ؛ةسمخلا تايلكلا نايب يف عرش هدارفأ نيب بسنلاو

 ادرج رنو انكم ائيش نوكيف نهذلا يف وأ جراخلا يف نوكي ام لك نأل ؛نيضيقنلا عامتحا مزل الإو :انهذ الو

 الو ةصاخ اضارغأأالو ةلوضصق الو اعا وأ لو اسانجا نكي مل الصأ ٌدارفأ اه نكي مل اذإف ,نهذلا يف وأ جراخلا يف

 ءيش ال يه لا ةيضرفلا تايلكلا جاردنا يف نأ وشو :روهشم كاش انههو .اه يملعلا ضرغلا قلعتي الف «ةماع

 ءلقعلا يف ءيشلا ةروص لوصح وه روصتلاو «ةكرشلا نع هروصت عنتمي ال ام ىلكلا ذإ ؛اداسف يلكلا تحت ضحم

 فيرعت يق ذوخأم ءيشلا :ليق مودعملا ال دوحوملا ىلع قلطي امنإ ءىشلاو ءءايشأ تناكل تايلك تناك ولف

 .نكمث اللاو ءيشاللاو مودعملاو دوجوملل لماش وهو «هنع ربخيو ملعي نأ نكمي ام نعم. روصتلا

 ثيحب صخشتلا عم ةيهاملا نع ةرابع درفلا نألف :ًايناث امإو ءاعون ةينهذلا هدارفأ ىلإ ةبسنلاب يلكلا نوكي ال

 نود اهيف ديقلاو دييقتلا لوحدل ؛درفلا ةقيقحل يلكلا ةينيع روصتي الف «نيلحاد امهالك دييقتلاو ديقلا نوكي

 باوجلاو .عنامب سيل انهه نم دافتسملا عونلا فيرعتف «هدارفأ ةقيقح نيع اًضيأ ماتلا دحلا نألف :ًاثلاث امإو ءىلكلا

 = دارفألا نم دارملا نأب :يناثلا نعو ءئهذلاو يحراخلا دوحوملل ةلماش يهو «ةيهاملا نعم. انهه ةقيقحلا نأ :لوألا نع



 سنجل في رعت ٤ ١ 55 تاروصتلا

 نع باوجللا ناك نإف « ؟وه ام باوج يف قئاقحلاب نيفلتخم نيريثك ىلع لوقملا وهو

 الإو «ناويحلاك بيرقف لكلا نعو اهنع با وجا وه تاك راشملا صعب نعو ةيهاملا

 لاقيو .لصفلا وهف الإو «سنجلا وهف رخآ ضعب نيبو اهنم ءيش نيب كرتشملا مامت ناك نإف

 ٍةدحاو ٍةقيقح دارفأب صتخي نأ امإف «ٌيضرعلا :هل لاقيو اهنع اجراخ وأ ,تايتاذ :ةثالثلا هذه

 يف تايلكلا راصحنا ليلد اذهف .ٌُماعلا ضرعلا وه ناثلاو ةّصاخلا وه لوألاف ؛صتخي ال وأ
 مات نع لاؤس "وه ام" نأ ملعا :وه ام باوج يف :هلوق .لومحملا يأ لوقما :هلوق .ةسمنخلا

 هدب ةصتخللا ةيعاكلا عاق نع لاونسلا تانك ٍدحاو رمأ ركذ ىلع لاؤسلا يف رصتقا نإف ,ةقيقحلا

 «ثاذلا نع نيجراح امهالك ديقلاو دييقتلا هيف نوكي صخشلا نإف ؛اهنيع ةيهاملا نوك يف كش الو ءصاخشأ =

 (ةدايزب ليعامسإ).بكرم ماتلا دحلاو «ةدرفملا تايلكلا ميسقت اذه :ثلاثلا نعو «عئاش صاخشألا ىلع دارفألا قالطإو

 لك لب «هنع اجراخ عاونألا نيب كرتشملا ءزحلا نوكي ال يذلا كرتشملا ءزحلا كرتشملا مامتب دارملا :كرتشملا مامت

 «سرفلاو ناسنإلا نيب كرتشملا مامت هنإف ؛ناويحلاك «هنم ءزج وأ ءزحلا كلذ سفن امإ نوكي امهنيب كرتشم ءزح
 نوكي ام يتاذلا نإ :ليق نإ :تايتاذ .هنع اجراخ سيلو ناويحلا يف لخاد هنكل امهنيب كرتشم اًضيأ ءمسجلاو

 بوسنملا نيب رياغتلا نم دبال هنإف ؟اهيلإ ابوسنم نوكي فيكف «تاذلا نيع نوكي عونلاو تاذلا ىلإ ابوسنم

 حالطصالا يف امأو «ةغللا يف يتاذلل ىعملا اذه نأ :باوجلاف .هسفن ىلإ ءيشلا ةبسن روصتي ال ذإ ؛هيلإ بوسنملاو

 يف انهه مالكلاو ءاهنم اءزج وأ اهل انيع ناك ءاوس اهل اضراع تاذلا نع اجراخ نوكي ال امع ةرابع :وهف

 لقعلا يف هلوصح درجمع. هنأل ؛دوجولا بجاو موهفع. رصحلا لتخي الو :اذهف (ليعامسإ).ةغللا يف ال «حالطصالا

 .ديحوتلا ناهرب ىلإ رظنلاب يئزجو ءةسمخلا يف لحاد يلك
 ,وه وه ءيشلا هب ام نود صخشتلا دوجولا نع ةارعملا ةيلكلا ةيهاملا انهه ةقيقحلا نم دارملا :ةقيقحلا مام نع

 «ةقيقح نع ؟"وهام ب Ye | نکع الف «هتاذ نیع هدوجوو هصخشت نوكي امل ؛ئعملا اذمب ةقيقحلا لمشي الف

 ىلع باوجلا يف عونلا عقي نأ دبالف ؟"وه ام"ب ةصتحملا ةقيقح مامت نع انلأس اذإ بحاولا نأ :دري الف

 (ليعامسإ).رهاظ دورولا مدع ريرقتو «هب باجي ىح ءاهل اعون نوكي ةيلك ةيهام هل سيل بحاولا نأ عم مكتدعاق



 فيقع روك ذملا ناك نإ ماتلا دحلا وأ اديس ارمأ روك ذملا ناك نإ باوجلا يف عونلا عفش

 مث ءرومألا كلت نيب ةكرتشملا ةيهاملا مامم نع لاؤسلا ناك رومأ نيب لاؤسلا يف عمج نإو .ةيلك
 قئاقحلا كلت نيب ةكرتشملا ةقيقحلا مامت نع لاؤسلا ناك ةقيقحلا ةقفتم تناك نإ رومألا كلت

 يف سدجلا عقيف «ءسنجلا وه ةفلتخملا قئاقحلا نيب كرتشملا يتاذلا مامت نأ تفرع دقو «ةفلتخملا

 اهايإ ةكراشملا ةفلتخملا قئاقحلا ضعب نعو ةيهاملا نع اباوج عقي نأ هل دبال سنجللاف «باوجلا

 ةفلتخملا تايهاملا نم ةدحاو لك نعو ةيهاملا نع اباوح كلذ عم ناك نإف ءسنجلا كلذ يف

 (ليعامسإ).ناسنإلا :باوجلاف ركبو ورمعو ديز نع لئس اذإو «ناسنإلا :باوجلاف ؟وه ام:ب ديز نع لكس

 لك ةقيقح نإف ؛باوجلا يف ناويحلا عقي ؟"وه ام"ب رامحلاو سرفلاو ناسنإلا نع لئس اذإف :سنجلا عقيف

 رامحلا ةقيقحو لهاصلا ناويحلا سرفلا ةقيقحو قطانلا ناويحلا ناسنإلا ةقيقحف ءرخآلا ةقيقحل ةفلاخم اهنم دحاو

 :هلوق نم حراشلا مالك نأ ملعا .امهنيب ةكرتشملا ةقيقحلا مامت ءامف سنج وه يذلا ناويحلاو ؛قهانلا ناويحلا

 ؟"وه ام" نأ :نسحلا رصتخملا مالكلاو «ةكاكرلا نع لاح ريغ لئاط الب ليوطت "خلإ لاؤس وه ام نأ ملعا"

 بسحب ناك نإو «ماتلا دحلا باوحلاف طقف ةيصوصخلا بسحب لاؤسلا اذه ناك نإف «ةقيقحلا مامت نع لاوس

 (ليعامسإ).ع ولا باوجلاف امهيلك بسحب ناك نإو ءسنجلا باوجلاف طقف ةكرشلا

 ةيهاملا نع اباوج ناك نإ" :لاق ول فنصملا نأ ىفخي الو «ديعبلاو بيرقلا ىلإ سنجلا ميسقت يف عرش :ناک ناف

 ديغ) رصعخأ 4 رهظأ ناكل "مساك ديعبف الإ و «ناويحلاك بيرقف ك راشن لکو

 يمانلاك :ديعبلا ىلع قداص بيرقلا سنجلا فيرعت نأب فنصملا ىلغ ةروأ اع تارک :ةدحاو لك نعو

 نعو ناسنإلا نع لاؤسلل باوحلا نأل یھ ام ب هيف تاک راشملا عيمج نعو ةيهاملا كلت نع لاؤسلل باوحلا

 مالكلا اذكو تاتابتلا نع و ةنع لاؤسلل باوجلا وهو طقف يمانلا مسجلا وه يمانلا مسجلا ق تاك راشملا ا

 ال يدارفإلا لكلا "لكلا نع" يأ فنصملا لوق يق عقاولا "لكلا" نأ :باوجلا ةصالخو .ةديعبلا سانجألا رئاس يف

 = ةيهاملا نع اباوج ناك نإو يمانلا مسجلاف .كلذ ىلإ ةراشإ "تايهاملا نم ةدحاو لكو :حراشلا لوقو «يعومجا



 يفاضإلاو يقيقح ا عونلا Rl تارّوصتلا

 صتخيو ؟'وه ام" باوج يف سنجلا اهريغ ىلعو اهيلع لوقملا ةيهاملا ىلع لاقي دقو
 ناسنإلا ىلع امهقداصتل ؛هجو نم مومع امهنيبو «يقيقحلاب لوألاك «يفاضإلا مساب

 نعو ناسنإلا نع لاؤسلل اباوج عقي ثيح ناويحلاك «بيرق سنجللاف سنجلا كلذ يف امل ةكراشملا
 كلذ يف اهكراشي ام لك نعو ةيهاملا نع اباوح عقي مل نإو «ةيناويحلا ةيهاملا يف هكراشي ام لك

 لاؤسلا نع اباوج عقي الو رجحلاو ناسنإلاب لاوسلا نع اباوح عقي ثيح مسجلاك «ديعبف سنجل

 لوقملا ةيهاملا يأ :سنجلا اهريغ ىلعو اهيلع لوقملا ةيهاملا :هلوق .الثم سرفلاو رجشلاو ناسنإلاب
 ,2ش0 TTT ءايضرع الو ايئزج ال هتحت امل ايتاذ ايلك الإ نوكي الف ."وه ام" باوح يف

 نع انلئس اذإف ؛ىدارف ىدارف هيف اتاكراشم نم دحاو لك نعو اهنع اباوج سيل هنكل هيف تاكراشملا عيمجو =
 (ليعامسإ).امهيف كرتشملا مامت هنإف ؛ناويحلا لب يمانلا مسجلا باوجلا ف عقي ال رامح لاو سرفلاو ناسنإلا

 وهو «يمانلا مسجلا وه كرتشملا مامتلا لب ءامهنيب ةكرتشملا ةقيقحلا مامت سيل قلطملا مسجلا نإف :اباوج عقي الو

 بيرق سدح "ناويحلا"و عون "ناسنإلا" نأ ملغا .كرتشملا مام بلطي وه امو ؛كرتشملا مام ضعب وهف ءهنم ءزج
 «بتارم ثالثب ديعب سنج "رهوجلا"و نيتبترمب ديعب سنج قلطملا مسجلا و ةبترمب ديعب سنج 'يمانلا مسجلا أو هل
 سنجللا كلذ يف اقاكراشم نع ةعقاولا ةبوحألا ددع نم صقنت نأ :هتطباضف دعبلا بتارم طبضت نأ تئش نإو

 ىلإ ةبسنلاب يمانلا مسحلاك ةدحاو ةبترم. اديعب ناك نإ ناباوج كانه نوكيف .دعبلا بتارم ددع وه يقابلاف ادحاو

 ىلعو «رهوجلاك بتارم ثالثب اديعب ناك نإ ةبوحأ ةعبرأو ءمسحلاك نيتبترم ناك نإ ةبوحأ ةثالثو «ناسنإلا

 (ةيسمشلا نم ةدايزب ليعامسإ).سايقلا اذه

 «"وه ام" باوج يف لوقم وه ام لب اقلطم سيل يفاضإلا عونلا فيرعت يف ةيهاملاب دارملا نأ نعي :ةيهاملا يأ

 صخشلا ىلع هقدصل ؛عنامي سيل "خلإ لوقملا ةيهامل"ب يئاضإلا عونلا فيرعت نأ :دري ام عفد اذه نم ضرغلاو
 ديز نع لئس اذإ هنإف ؛"؟وه ام" باوج يف سنجلا اهريغ ىلعو اهيلع لمحي ةيهام اًضيأ صخشلا نإف ؛فنصلاو

 ؛يشبحلاو يمورلاك يضرع ديقب ديقملا عونلا وهو فنصلا اذكو «ناويحلا :باوجلا نوكي ؟'وه اماب سرفو
 دييقت ىلإ فنصلا جارخإل ضرعتي ملو ؛ناويحلا :باوحلا نوكي ؟'وه ام" ب سرفلاو يمورلا نع لئس اذإ هنإف

 (دبع)..كلي ءاملعلا لالج يشاوح يف امك .ةيلاعلا سانجألا ىلإ سايقلاب لفاسلا عونلا جرخي هنأل ؛ةيلوألاب لوقملا



 يفاضإلاو يقيقحلا عونلا 0 تارّوصتلا

FF 05نها هن هل هن نّه شه  © Ggهه © همه هك هه هه هشه  E EGE FE © EGهل هه  ES #0 TG EDهلا  EDهلا هلا ها  OGD EDهلا  FTP ED OGD EG ED EBD FE TDهلا هلا هل  HBها  GG 

 نوكي نأ امإ امئاد يفاضإلا عونلاف .اهنع ناجراخ «الثم يمورلاك فنصلاو «ديزك صخشلاف

 رحنا سج تحت اجردتم اسج اهمإو: .ناويحلا تحت ناسنالاك سنج تخت اجودنف ايقيقح اغون

 دجوي يناثلا فو «يفاضإلاو يقيقحلا عونلا قداصتي لوألا يفف «يمانلا مسجلا تحت ناويحلاك

 اطيسب عونلا ناك اذإ اميف يفاضإلا نودب يقيقحلا ققحت اًضيأ زوجيو «يقيقحلا نودب يفاضإلا

 0011101 1-121212121[1-ب-بب- 97 ,ةطقنلاب لثم دقو ءاسنج نوكي يح هل ءزح ال

 الف لوألا ناك نإف ءكاذ الو اذه ال وأ ةصاخ وأ عون امإ فنصلا نأب لكشي دقو «ةيهاملا كلت نع يأ :اهنع

 جرخي ؟ وهام باوج يف :هلوق نال ؛رخا ديق رابتعا ىلإ هحارحإ يف هجو الف يناثلا ناك نإو .هجارخإل هحو

 لصف الو ست سيل فتفلا نأل ةةسمخلا لإ ةرهحتم تايلكلا نوكي ال نأ مزليف ثلاعلا ناك نإو :ةضاخلا

 فئصلا نأ :باوجلاو «سمخلا ىوس رحآ ارمأ نوكي ةصاخو اعون نكي مل اذإف «ةرورضلاب ماع ضرع الو

 (دبع). ضرع يضرعلاو يتاذلا نم بك رملاو .تافصلا ضعب عم ةيعونلا ةيهاملا نع ةرابع دال ؟ةلياشإ ريغ ةضاخ

 ةبسنلا نأ ىلإ اوبهذ ءامدقلا نأ ملعا .يقيقحلا عونلاو يفاضإلا عونلا نيب ةبسنلا نايب يف عورش :يفاضإلا عونلاف

 عونو ؛قئاقخلاب نيقفتم ا ىلع الوقم هن وكل ؛ يقيقح عون ناسنإلا نإف ؛اقلطم صوصخو مومع امهنيب

 قرافتلا ةدام امأو ءقداصتلا ةدام اذهف «ناويحلا يأ سنجلا :سرفلا ىلعو هيلع لاقي هنأ ثيح نم اًضيأ يفاضإ

 «يمانلا مسجلا يأ سنجلا تاتابنلا ىلعو اهيلع لاقي ثيح ايفاضإ هنوك عم ايقيقح اعون سيل هنإف ؛ناويحلا وهف
 ل 8 ت ا ا

 ل ودب يقيقحلا قمحتي نأ نم :اولاقو «كحج ۾ ر رض وصحت و م ومع امهنيب ةا نأ ىلإ اوبهدف نورحأتملا امأو

 فنصملا هراتحا اذلو «هقيقحت قأيس امك بهذملا اذه وه قحلاو «لقعلاك اطيسب عونلا ناك اذإ اميف يتاضإلا

 (ليعامسإ) .هرس سدق
 نودب يقيقحلا ققحت اضيأ زوجيو" :هلوقب هيلإ راشأ امك سنج تحت اجردنم نكي مل وأ :سنج تحت اجردنم

 نودب يقيقحلا ققحت اضيأ زوجيو :هلوق نيبو خلإ ايقيقح اعون نوكي امئاد" :هلوق نيب نأ :دري الف خإ يئاضإلا

 .لمأتف .ىفخي ال امك ةافانم "يفاضإلا

 « سنج تئ ٍقاضإإلا عونلا جاردنا بوجول ؛ابك رم ناكل الإو ؛يفاضإ عونب سیلو يقيقح عوض هنإف :ةطقنلاب

 (ةدايزب ةيقطنملا دعاوقلا ريرحت).لصفلاو سنا نم اک رم نوكيف «ةرورضلاب لصف هل نوحي سنت هلامو
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 2011111100 + عا و دو و وح هاه عم ء. نم اه او قاريا ل اقرا

 فرط ةطقنلا :ةطقنلاو :هلوق .هجو نم مومعلا يه امهنيب ةبسنلاف ةلمجلابو «ةشقانم هيفو

 طخلاو «قمعلا يف مسقنم ريغ حطسلاف ,مسجلا فرط حطسلاو «حطسلا فرط طخلاو «طخل ا

 ضرع يهف «قمعلاو ضرعلاو لوطلا يف ةمسقنم ريغ ةطقنلاو «قمعلاو ضرعلا يف مسقنم ريغ

 ؛رظن هيفو «سنح امل نوكي الف ءءزج اهل نكي مل الصأ ةمسقلا لبقت مل اذإو .الصأ ةمسقلا لبقي ال

 بهذم وه امك ةدوجوم ةطقنلا نأ ملسن ال انأب ةشقانملا هيف نكمي هنأ ملعا مث «حراشلا لوق يف تأتس :ةشقانم

 نأ زوجي ال مل «ةقيقحلا ةقفتم اهدارفأ نأ تابثإ ىلع فوقوم هنإف «يقيقح عون هنأ ملسن الف ملس ولو «نيملكتملا

 ولو ؟ةقيقحلا يف ةطقنلل ةفلاخم دارفألا هذه نوكت نأ زوجيف ةقيقحلاب اهقافتا ملس ولو ؟ةقيقحلا يف ةفلتخم نوكت

 (ليعامسإ).الصأ ةهج يف مسقنت ال ضرع اهنأب ةطقنلا تفرع دقو !فيك ءايفاضإ اعون تسيل اأ ملسن الف ملس

 نم ذإ ؛نيلصحملا بأد بساني ال لاثملا يف مالكلا نأ ىفخي الو «لمأت دأب طقاسلا ضارتعالا يف لمعتست :ةشقانم
 (نيدلا ناهرب).ةدحولاو بحاولاب انهه لثم امك ءرخآ لاثم هل نوكي نأ زاوحل ؛بولطملا لطبي ال لاثملا نالطب

 امومع هدنع يقيقحلاو ٍقاضإلا ع ونلا نيب نأ لاثملا يف ةشقانملا نم رظنلا عطق دعب فنصملا مالك لصاح يأ :ةلمجابو

 .يقيقحلا عونلا نم اقلطم معأ يفاضإلا عونلا نأ ىلإ اوبهذ دقف ءامدقلا امأو «نيرحأتلا بهذم وه امك «هحو نم

 .هجو نمف هل سنج ال طيسب عون زوج نإو «قلطم مومع امهنيبف سنج هل عون لك نأ تبث نإ هنأ :لصاحلاو
 .كلاي فنصملا ىح نورحأتملا يناثلا ىلإو «خيشلا ىح ءامدقلا بهذ لوألا ىلإ

 ضرع وهو «يميلعتلا مسجلا مسجلا نم دارملاو .ضرعلاو لوطلا يف ةمسقلا لبقي ضرع حطسلاو :مسجلا فرط

 طخلاو ةطقنلا نأ ملعا (دبع).اعيمج قمعلاو ضرعلاو لوطلا يف ةمسقلل الباق نوكيف «ثالثلا تاهجلا يف دتمم

 (ليعامسإ).ليصفتلا ماقم اذه سيلو ءافوتبثي ءامكحلاو افوركني نوملكتملاو !فيك «دوحولا ةقفتم تسيل حطسلاو

 نكي مل اذإ هنأ ملسن ال نعي ةمزالملا عنم :هلصاحو «رظن "سنج هل نوكي الف ءزج اه نكي مل اذإ" :هلوق يف يأ :هيفو
 ءازجألا نم سنجلاو «يلقع ءزج اه نوكيو يجراح ءزج امض نوكي ال نأ زاوحل ؛سنج اهل نوكي الف ءزج اه
 ءالصأ يجراخ ءزج اه سيلو جراخلا يف ةطيسب اهأل ؛يضتقي ال جراخلا يف ماسقنالا مدع نأ :هلصاحو «ةيلقعلا

 سنج اه نوكي نأ زوجيف «ةيجراخلا نود ةيلقعلا ءازجألا نم الإ سيل سنجلاو ةيلقعلا ءازجألا ءافتنا هنم مزلي الو
 يقيقحلا عونلا قرافت ةدام تبثي ملف ءايفاضإ اعون هنوك لطبي ملف ءوه ام باوح يف اهريغ ىلعو اهيلع لوقم

 = ذوحأم سنجلا نإ :اولاق مهفأ رظنلا اذه نع باوجلاو ؟هجو نم امومع امهنيب ةبسنلا نوكي فيكف «يفاضإلا نع
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 . . . . . ءسانجألا سنج ىّمسيو رهوجلاك يلاعلا ىلإ ةدعاصتم بترتت دق ٌسانحألا مث

 ءازجألا نم وه لب ايجراح ًاءزج سيل سنجلاو «جراخلا يف اهل ءزج ال هنأ ىلع لدي اذه نإف
 :هلوق .جراخلا يف ءزج اه نكي مل نإو ءاه سنج وهو يلقع ءزج ةطقنلل نوكي نأ زاجف «ةيلقعلا

 اذإو «لمحلا عنتمم ايجراخ ًاءزج نوكي ال ءيش طرشب ال تذحأ اذإ ةداملاف ءةروصلا نم لصفلاو ةداملا نم =

 لصف ءيش طرشب ال ةبترم يف ةروصلا اذكو هل ةدام يه نيعو ءاعون نوكي موقيو اهلصحي ءيش طرشب تذحأ

 وه سنجلاف .هل ةروص يه نيعو عون ءيش طرشب ةبترم يقو لمحلا عنتمم ةروص ال طرشب ةبترم يفو لومحمو
 كل رهظ ءاذه تملع اذإو «ةبترملا هذه يف ةذوحأملا ةروصلا الإ سيل لصفلا اذكو ءيش طرشب ال ةذوحأملا ةداملا

 بيكر تلا نيب مزالتلا تبثف قاذ داحتالاو ءرابتعالاب رياغت ةيحراخلا ءازجألاو ةيلقعلا ءازجألا نيب رياغتلا نأ

 اه سنج وهو يلقع ءزج ةطقنلل نوكي نأ زاحف" :حراشلا لوق :لوقنف «بير الب يهدلا بيك رتلاو يحج راخلا

 ؛ةلاحم ال ةينهذلا ءازجألا ءافتنا مزلتسي ٍذئنيح ةيجراخلا ءازجألا ءافتنا نإف ؛لطاب "جراخلا يف ءزج اهل نكي ۾ نإو

 يفاضإلاو يقيقحلا عونلا نيب ةبسنلا نأ تابثإ يف قحلاو .ةطقنلاب ليثمتلا يف -هرس سدق- حراشلا رظن عفدناف

 ؛ يقيقحلا نودب قاضأإلا عونلا دئنيح ققحتيف ءرخآ سنج تحن الحاد سنج ن وكي نأ اًضيأ زوجيو لضصالك

 ردقلا اذهو «يفاضإلا نودب يقيقحلا ققحتيف «سنج تحت جردنم ريغ طيسب يقيقح عون نوكي نأ اًضيأ روصتيو

 لاثملاو !شيك «ةيرمألا سفنلا تالاشتلا دوجو ىلع فقوتي الف «هحو نم امومع امهنيب ةبسنلا نوك نم يفكي

 (ليعامسإ). ركفتو مهفاف .اهلحم يف ةعقاو تسيل تاليثمتلا يف ةافانملاف «هل رهظم وه اغنإ مكحلل اتبثم سيل

 سنج ققحتيف عاونألاو سانحألا ضعب يف بيترتلا مدع ىلإ ةيليلعتلا "دق" ب كلب فنصملا راشأ دق :بترتت دق

 يلا ةرشعلا عاونألا ىلإ ةبسنلاب سنج وهو اسنج سيل رهوجلا نأ ضرف اذإ لقعلاك هتحم الو هقوف سنج ال درفم

 نإ :انلق اذإ اضيأ لقعلاك هيفرط نم ءيش يف عاونألا درفم عون ققحتي اذكو درف يف رصحنم اهنم لكو هتحت

 يق :لاق امنإ :ةدعاصتم (يرتسوش).ىفخي ال امك «لقعلا ةقيقح يف ةقفتملا ةرشعلا عاونألا هتحن و هل سنج رهوجلا

 ىلإ ةفاضإلا ةحص رابتعاب ققحتي امنإ سانجألاو عاونألا يف بيترتلا نأل ؛ةلزانتم عاونألا يفو ةدعاصتم سانجألا

 ءيش ىلإ سنجلا ةفاضإو لزا بيترت هسرتا ن کیف «هتح عونلا نوكي نأ يعدتسي ءيش ىلإ عونلا ةفاضإو ٠ء يش

 (يرتسوش).نالاح «ةلزانتمو ةدعاصتم :هلوقف «دعاصتلا بيترت هبيترت نوكيف «هقوف سنجلا نوكي نأ يضتقي
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 E a N EN تاطس وتم امهنيب امو ؛عاونألا 00 ىمسيو لفاسلا ىلإ ةلزانتم عاونألاو

 يلاعلا وهو هقوف هل سنج ال سنج ىلإ اذكهو ءسنجلا نم معأ نوكي سنجلا سنج نأل كلذو
 نأل كلذو ؛صاخلا ىلإ ماعلا نم لزنتلا نوكي نأب :ةلزانتم :هلوق .رهوجلاك سانجألا سنجو

 لفاسلا وهو هتحت هل عون ال عون ىلإ يهتني نأ ىلإ اذكهو عونلا نم صحأ نوكي عونلا عون
 ىلسلس يف لفاسلاو يلاعلا نيب ام يأ :تاطسوتم امهنيب امو :هلوق .ناسنإلاك عاونألا عونو

 ,ةطسوتم سانجأ لفاسلا سنجلاو يلاعلا سنجلا نيب امف «تاطسوتم ىمست سانحألاو عاونألا

 هل سنج يمانلا مسحلاو اسانجأ اهوك عنتمي ةيقيقح اعاونأ هتحت نأل ؛رخآ سنج هتحت سيلو سنج ناويحلاف :معأ

 هل سنج وه يذلا رهوجلا هقوفو هنم معأو هل سنج وهو قلطملا مسجلا هقوفو سنجلا سنج وهف هنم معأو
 سنج ىمسي لكلا نم معأ نوكي امف «مومعلا رابتعاب ءيشلل ضرعت ةيسنجلا نإف ؛سانحألا سدح ىمسيو

 ةيعونلا نإف ؛عاونألا عون فالخب «هب ىمسيف «يلاعلا سنجلا الإ وه سيلو ةيسنجلا ةفص لامك دوجول «سانجألا
 ىمسي نأل قئاللا وهف «لامكلا ىلع ةيعونلا ةفص هيف دجوي رثكأ هيف ةيصوصخلا نوكي امف ءصوصخلا رابتعاب

 (ليعامسإ) .لكلا نم صحأ هنأل ؛لفاسلا عونلا وهو «عاونألا عونب
 اهروصت فقوتيف «ىهانتت ال تالوقم نم ةيهاملا بكرت مزل الإو «هبلإ ءاهتنالا نم دب ال يعي :سدج ىلإ اذكهو
 ةقيقح نوكي ال نأ مزليف «ةرورضلاب لاحم ةيهانتم ريغ رومأب نهذلا ةطاحإ نأل ؛لاحم وهو اهلك راضحإلا ىلع

 ال ةيفاضإلا عاونألا يف بيترتلا نأل :يهتني نأ ىلإ اذكه (دبع).ىفخي نأ نم رهظأ هنالطبو «ةمولعم قئاقحلا نم
 (دبع).عاونألا عونو لكلل اعون نوكي لكلا صحأو «صوصخلا رابتعاب الإ يرجي
 «ناسنإلاب لفاسلا عونلاو رهوجلاب يلاعلا سنجلا ليثمتب نييقطنملا ةداع ىرح امل هنأ ملعاو :لإ ةطسوتم سانجأ

 مسجلاو ناويحلا :عاونأ ةثالث ناسنإلا قوفو «ناويحلاو يمانلا مسحلاو مسجلا «سانحأ ةثالث رهوجلا تحت ناكو

 هنأل ؛عاونألا عون لفاسلا عونلاو «سانحأ ةثالث قوف هنأل ؛سانجألا سنج يلاعلا سنجلا اوم” «مسحجلاو يمانلا

 مهدنع حصيو دحاو ىلع ةدئاز عاونألاو سانجألا نم لفاسلاو يلاعلا نيب طسوتملا ناك املو «عاونأ ةثالث تحت

 اميف ددعتلا طرشي ال هنأ دري الف "تاطسوتم امهنيبو" :فنصملا لاق دحاولا قوف ام ىلع عمجلا ظفل قالطإ

 ديعبو بيرق :ناسنح ةيهاملل ناك اذإ اذهلو ءامهنيب اميف الو لفاسلا عونلا قوف اميف الو يلاعلا سنحلا تحت

 الإ اهقوف نكي مل نإو عاونألا عون ةيهاملا كلتلو احالطصا سانحألا سنج :اًضيأ هل لاقيو ؛لاع سنح .ديعبلاف

 (دبع).بيرقلا سنجلا وهو دحاو عون



 لصفلا فيرعت 1۸ تارّوصتلا

 . هزيم ناف ؟ هتاذ يق وه ءيش يأ" باوح يف ءيشلا ىلع لوقملا وهو لصفلا :ثلاثلا

 «لفاسلاو يلاعلا درحم ىلإ ريمضلا عجر نإ اذه «ةطس وتم عاونأ لفاسلا عونلاو يلاعلا عونلا نيب امو

 يلاعلا سنجلا نيب ام نأ ىيعملا ناك احيرص نيروكذملا لفاسلا عونلاو يلاعلا سنجلا ىلإ داع نإو

 سدجلاك طقف طسوتم عون وأ «يلاعلا عونلاك طقف طسوتم سنح امإ «تاطسوتم لفاسلا عونلاو

 ضرعتي م يملا نأ ملعا 5 . يمانلا مسجلاك اعم طس وتم عونو طس وتم سنج 0 ؛لفاسلا

 امإو بيترتلا ةلسلس يف الحاد سيل درفملاو بترتي اميف مالكلا نأل امإ درفملا عونلاو درفملا سنجلل

 ءيشلا زيمي ام اه بلطيل ةعوضوم "يأ" ةملك نأ ملعا :ءيش يأ :هلوق .امهدوجو نقيت مدعل

 ناويح هنأ تنقيتو ديعب نم ائيش ترصبأ اذإ :الثم ؛ةملكلا هذه هيلإ فيضأ اميف هكراشي امع

 يمانلا مسجلا وهو اسنج هتحنو رهوجلا وهو ءاسنج هقوف نأل ؛طسوتم سنج هنأل ؛مسج اك :يلاعلا عونلاک

 عون هنإف ؛ناويحلاك :لفاسلا سندجلاك (دبع).لاع سنج هقوف لب عون هقوف سيل ذإ !؟!طسروتم عونب سیلو

 هقوف ناك نإو هنأل ؛طسوتم سنجب سيلو ناسنإلا وهو اعون هتحتو يمانلا مسجلا وهو اعون هقوف نأل ؛طسوتم

 اعبرأ عاونألاو سانجألا بتارم اولعج هريغو ةيسمشلا بحاص يباكلا انالوم نإ :لاقي امع باوج :ملعا 3

 (دبع).درفملا عونلاو درفملا سنجلل كلر فنصملا ضرعتي مو اعبار امسق درفملا عونلاو درفملا سنحلا لعج

 الفاس نوكي نأ امإو «سنح هتحت نوكيف ايلاع نوكي نأ امإ بيترتلا ةلسلس يف لحادلا سنجلا نإف :درفملاو

 عونلا لخدي نأ عنتميف «عونلا لاح اذكو «سنج هتحتو هقوف نوكيف اطسوتم نوكي نأ امإو ءسنج هقوف نوكيف

 (ليعامسإ).بيترتلا ةلسلس يف درفملا سنجلاو درفملا

 رمألا سفن يف عقي نأل احلاص اهودجو درفملا عونلاو درفملا سنجلا موهفم ىلإ اورظن امل مهنأ ملعا :امهدوجو
 :درفملا سنجلا لاثمف «مهفتلاو ميهفتلا هب لهسيل ؛هوضرفف «عقاولا يف لاثم محل أيهتي مل لاثملل اوحصفت امل مهنكل

 عاونأ قئاقحلا ةفلتخم هتحت ةلحادلا ةرشعلا لوقعلاو «ماع ضرع وه لب هل اسنح سيل رهوجلا نأ ضرف اذإ لقعلا

 سنج رهوجلا نأ ضرف اذإ اًضيأ لقعلا :درفملا عونلا لاثمو «سمشلاك دحاو درف يف رصحنم اهنم الك نكل

 نيذه نإف ؛نقيتع سيل امهدوجوف ةقيقحلا ةقفتم هل صاخشأ ةرشعلا لوقعلاو سنج رهوجلل سيلو لقعلل

 (ليعامسإ) .نييفانتملا عامتجا مزل الإو «عقاولا يف امهعامتجا عنتمي نيضرفلا



 ةبصصخ ام باجيف ؟اذه تاريح يأ :لوقت هايهنيغ وأ سرف وأ ناسنإ وع له هنأ ق تددرت نکل

 "هتاذ يف وه ءيش يأ ناسنإلا" :انلق اذإ :لوقنف اذه تفرع اذإ .ةيناويحلا يف هتاكراشم نع هزيعيو

 ناويح هنأب باجي نأ حصيف «ةيئيشلا يف هكر اشي امع هزيم ناسنإلا تايتاذ نم ايتاذ بولطملا ناك

 «هتاد ف وه عيش يأ باوج یف دحلا| عوقو ةحص مزليف «قطان هناي باجي نأ حصي انك «قطان

 يزارلا مامإلا هلكشتسا ام اذهو .دحلا ىلع هقدصل ؛اعنام لصفلا فيرعت نوكي ال نأ مزلي اًضيأو

 EE 3 :هلوقو لوألا ادتمملا نک ةلمجلاو هرب "يه" و نا ًادتبم ی ىأ"و لوأ ًادتبم "ناسنإلا" :ناسنإلا

 ىلع هضراوع نع رظنلا عطق عم هتاذ يف اظوحلمو اربتعم زيي ءيش يأ ليوأتب "وه" نع لاح لا عضوم يف رقتسم فرظ
 (ليعامسإ و دبع).ليوأتلا ىلإ ةجاح الف هزوج نم دنع امأو أدتبما نع اهعوقو زوجي ال نم بهذم
 (ليعامسإ).وه ام عونلا نع لكس اذإ دحلاب باجي امنإ لب دحأ هب لقي ملو :مزليف
 ام باوج يف عقي لب ءيش يأ باوج يف عقي ال هنأ حص ءيش يأ باوج يف ماتلا دحلا عوقو مزلي امك :اًضيأو

 يأ باوج يف ءيشلا ىلع لوقملا هنأ هيلع ٍكئئيح قدصي دح قطانلا ناويحلا عومجم نإف :دحلا .رم امك «وه

 رياغم هريغو ءيشلا نم بك رملاو «سنجلاو لضفلا نم بكرم هنأل ؛لصفب سيل دحلا نأ عم هتاذ ق وه ءيش

 انههف ؛ةسمخلا نع جراخ بكر م دحلاو «بك ملا ال درفملا يلكلل مسق ةسمخلا تايلكلا اًضيأو «ءيشلا كلذل

 (دبع).دحلاب لصفلا فيرعت ةعنام مدعو طلخلا :نالاكشإ

 لصفلا جرخي امات ازيمت زيمي ام ناك نإ هتاذ ف وه ءيش يأ نم بولطملا :نأب لاكشإلا ريرقت يغبنيو :هلكشتسا

 اذه ىلإو .ماتلا دحلاو سنجلا ىلع فيرعتلا قدصيف ةلمحلا يف ازيمت زيمي ام ناك نإو «لصفلا فيرعت نع ديعبلا
 زايتمالا زايتمالا نم دارملا نأ :لاكشإلا اذه نع ريرقتلا اذه ىلع باوجلاو .سنجلاو دحلا جرخي اذههو :هلوق ريشي
 يف لصفلا نيعت ريدقتلا اذه ىلعو «ةلمحلا يق تاذلاب زيمملا درفملا بلطي ءيش يأ نأ دارملاف «ةلمجلا يف تاذلاب

 ةطساوب الإ ةيهاملل ازيمم سيلف سنجلا امأو «لصفلا الإ سيل تاذلاب زيمملا درفملا نإف ؛ريغ ال وه ءيش يأ باوح

 يف وه ءىش يأ ناسنإلا" :انلق اذإف «ةيهاملا لصف ةقيقحلا يف زيمملاف «ديعب لصف بيرقلا هلصفو «بيرقلا لصفلا
 ناك إو هنإف ؛نا ويحلا ف لاذع رخآ عيش ةطساوب ال تاذلاب زيمم هنإف ؛ىطانلا الإ باوجلا ٤ عمي كاف ؟"هرهوج

 ساسحلاو يمانلا وه اديعب ناك نإو «كاسنإإلا لصف ةطسا وب ش تاذلاب ال هنكل تانابسلاو تادامجلا نع اريمث

 (ليعامسإ) .اًضيأ لصفلا ةطساوب زيي درفم, سيل هنأ عم دحلاو
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 زيمملا بلط ةغللا بسحب ناك نإو "يأ" نعم نأب :تامكاحلا بحاص باحأو «ماقملا اذه يف

 ءوه ام باوج يف الوقم نوكي ال زيمم هب بلطي هنأ ىلع اوحلطصا لوقعملا بابرأ نكل اقلطم

 لأسنال انإ وهو نقتأو قدأ رخآ كلسم انهه يسوطلا ققحمللو ءاضيأ سنجلاو دحلا جرخي اذميو

 انملع اذإو «هل لصف ال هل سنج ال ام نأ ىلع ءانب ؛اسنح ءيشلل نأ ملعن نأ دعب الإ لصفلا نع

 يف وه ناويح يأ ناسنإلا :لوقنف «سنجلا كلذ يف هتاكراشم نع هزيمي ام بلطنف سنجاب ءيشلا
 ع ىف يعود. مس يش ةقملكف نيغ اإل قظانلاب باوحلا نيعش ؟هئاذ

 نأ نعي يناثلا قشلا رايتحا :باوحلا لصاح :هب بلطي .يزارلا نيدلا بطق انالوم نعي :تامكاحا بحاص

 سيل ماتلا دحلا وه ام باوج يف الوقم نوكي ال يذلا زيمملا دارملا لب اقلطم ال نكل ةلمحلا يف ازيمت زيعب ام دارملا
 دحاو لك زييمتلاو قئاقحلا ةفلتخم نع لئس اذإ سنجلاو يلكلا رمألا نع لئس اذإ الإ وه ام باوج يف لوقع

 هتاذ يف وه ءيش يأ باوج يف لاقي ال وه ام باوج يف لاقي ام وه ام باوج يف نالاقي ةلمجلا يف امهنم
 يف انمالك نأل ؛انرضي ال ةغللا بسحب ءيش يأ باوج يف اهعوقو ةحصو لوقعلا بابرأ حالطصا بسحب

 (ةفحت).روكذملا لاكشإلا عفد يف :رخآ (دبع) .مهحلطصم

 .الصف بلطي مث الوأ سنجلا ملع هنأب هب بلاطلا لئاسلا لاحو لصفلا نعم ةظحالم هيف نأل :قدأ

 اوحلطصا لوقعملا بابرأ نأب باوجلا نأ وهو ءب يزارلا ةمالعلا باوح يف يذلا نعطلا نع ةمالسلا :نقتأو

 (دبع).لوقعملا بابرأ مسر ىلع باوح حالطصالا يف ةحاشم الو اذكه
 قطانلا نإ :تلق إف. .ىطانلا ىلإ همامضتاب الو ةظقق هب .باوخلا ىلإ ةحاح الف لع دق سلا نأ :قطانلاب

 ةيكلفلا سوفنلاو لوقعلاك تادرحملا رئاسو هنأش رع يرابلا نأل ؛ناسنإلاب اصتخم سيل تايلكلا كردم نعم

 نوكي نأ دبال بيرقلا لصفلا نأ مهدنع ررقت ال ؛ناسنإلل ابيرق الصف هنوك حصي الف ءاضيأ تايلكلا نوكردي

 الصف هلعجف ةيهاملا كلتب اصتخم نوكي نأ بجي ال بيرقلا لصفلا نأ ملس ولو ءال لصف وه لا ةيهاملاب ًاّصتخم

 امهنم دحاو لك نإف ؛اسنج قطانلا وأ الصف ناويحلا لعجي نأ زوجي لب هل اسنح هلعج نم ىلوأ سيل ناسنإلل

 كلذ نأ كش الو «كاردإلاو قطنلا أدبم بحاص وه قطانلا نم دارملا :تلق .اهريغو ناسنإلا ةيهام نيب كرتشم

 = قطانلاب دارملا نأب :نيرصاقلا ضعب باجأ دقو .لاكشإ الف أدبملا كلذ رثأ وه يذلا ناسنإلا ةيهام صتخم أدبملا



 لصفلا ماسقأ ۰ ۷۹ تارّوصتلا

 .مسقمف هنع زيي ام ىلإو «موقمف هزيمي ام ىلإ بسن اذإو «ديعبف الإو «بيرقف بيرقلا

 كلذ يف تاكراشملا نع ءيشلا زيمب ام بلطي يذلا مولعملا سنجلا نع ةيانك فيرعتلا يف

 ثيح ؛ناسنإلا ىلإ ةبسنلاب قطانلاك :بيرقف :هلوق .هريفاذحب لاكشإلا عفدني ٍئنيحف «سنجلا

 ىلإ ةبسنلاب ساسحلاك :ديعبف :هلوق .ناويحلا وهو بيرقلا هسنج يف تاكراشملا نع هزيم

 :خإ بسن اذإ :هلوق .يمانلا مسجلا وهو ديعبلا سنجلا يف تاكراشملا نع هزيمي ثيح ؛ناسنإلا

 نم هنع ةيهاملا زي يذلا سنجلا ىلإ ةبسنو «اهه زيممو صصخم وه يتلا ةيهاملا ىلإ ةبسن هل لصفلا

 TTT TTT 2111011111 171041 لوألا رابتعالاب وهف «هدارفأ نيب

 الب ملكتملا :ةثالث ملكتملا نأل ؛ناسنإلاب صوصخم هنأو ءتوصلاو فورحلاب ملكتملا وه ناسنإلا فيرعت يف =

 «تاناويحلا رئاسك توصلاو فورحلا هنع عزتتي ام. ملكتملاو «هناهرب لجو هنأش زع يرابلاك فرحو توص
 اه سيل ةيكلفلا سوفنلاو مهدنع ةدرحملا لوقعلا يه ىلا ةكئالملا امأو «ناسنإلا وهو توصلاو فورحلاب ملكتملاو

 (دبع).بازيملا تحت حرطي نأ يغبني باوجلا اذه نأ بابلألا يلوأ ىلع ىفخي الو ءالصأ قطنو ملكت

 اهعضوم ءيش ظفل اوعضوف «لصفلا فيرعت يف اهركذو سانحألا رصح رذعتل ؛ةيانكلا اوراتخا امنإو :ةيانك
 (هفحت).سانجألا لمشي امع ةيانك

 .ناسنإلا ةيهامب صتخ هنأ كش الو «كاردإلاو قطنلا أدبم بحاص وه يذلا :قطانلاك

 مسجلا وهو ديعبلا سنجلا يف هتاكراشم نع ناسنإلل زيمم هنأ امك ساسحلا نأ وهو :لاكشإ انهه :ساسحلاك

 يمانلا مسجلا يف ةكراشملاب تاتابنلا نع ناسنإلا ريمي امك ساسحلا نإف ؛هل زيمم ًاضيأ قطانلا كلذك يمانلا

 كلذك يمانلا مسجلا يف ةكراشملاب تانابنلا نع ناسنإلا زيمب امك ساسخلا نإف ؛هل زيمم ًاضيأ قطانلا كلذك

 نكميو .اعنام نكي ملف ديعبلا لصفلا فيرعت هيلع قدص دقو بيرق لصف قطانلا نإف ؛اهنع هزيمي اضيأ قطانلا
 يف تاك راشملا نع زيمي ام لصفلا فيرعت لصاحف «"ديعبلاو" فنضملا لوق دعب دارم "طقف" ديق نأب :هنع باوجلا

 تاكراشملا نع زيمم هنأ الإ ديعبلا سنحلا يف تاكراشملا نع ازيمم ناك نإو بيرقلا لصفلاو «طقف ديعبلا سنجل

 (ليعامسإ) .مهفاف .اضيأ بيرقلا سنملا يف



 لصفلا ماسقأ 59 1¥ تارّوصتلا

 هاو هاه. هاه او مه عاف ه1 66 دعو دسم عع هم لاسم موقع للاللا وقللاو

 ىلإ همامضناب هنأل ؛امسقم ىمسي ناثلا رابتعالابو ءامل لصحمو ةيهاملا ءزج هنأل ؛اموقم ىمسي

 ىلإ ناويحلا ميسقت يف ىرت امك ؛ءرخآ امسق لصخي امدعو امسق لصحي ادوجو سنجلا اذه

 لصف لك يأ «قارغتسالل ماللا :يلاعلل موقملاو :هلوق .قطانلا ريغلا ناويحلا ىلإو قطانلا ناويحلا

 es ا طش جيم اک ی ا ينل يا

 دارملاو «سنجلل ةلع لصفلا نوك نم دارملا وهو «هيف عقاولا ماهبإلا عفر نع ةرابع ا لسا برق :اموقم

 وه له ع يش يأ اهنأ يف ددرت لقعلا دنع تلصح اذإ ةيمسنجلا ةروصلا نإف اق هن وک سنجللا ليصح لای ايصحت مدع نم

 ههجوو «ةيهاملا مامتل ةقباطم ةروص لصحي لصفلا ةروص اهيلإ مضنا اذإ مث كلذ ريغ ىلإ رقب وأ سرف وأ ناسنإ

 اذإف ف ةيهاملا وهو دح ىلإ فقي ةيلايخلاو ةيسحلا تالألاب ال هسفنب يع “لا وعلا ق لش ةر

 بسحب ماكإلا f 2 بتارم اا ماجإلا 58 عفرو ا اذه الإ اا یس سيأو ا ةروص

 مامبإلا صقانتي مث هماهإ لقي لصف هعم مضنا اذإو ميظع ماهإ هيف يلاعلا سنجلا نإف ؛سانجألا بتارم فالتحا

 دقف عوضوم يف ال هنأ دوجوم مسح نم روصت اذإ :هلاثم ؛يقيقحلا عونلا ىلإ لصف لصف مضب لامكلا دادزيو

 اذإف «كلذ ريغ ىلإ سفنلا وأ لقعلا وأ ةروصلاو ةداملا قباطت له اأ يف ددرتلا عقيو رهوجلا ةروص لقعلا ف لصح

 قباطت له اأ ٤ دقرتلا ىقبي و ( س ميظعلا ماكإلا كلذ عفتراو مسجلا ةروص لصضح ةد اان دابا وذ اهيلإ مضنا

 دقف ءاضيأ عونلا ىلإ اذكهو «ماهإلا كلذ عفترا يمانلا لصف اه نرتقا اذإ مث «تاناويحلا وأ تادامحلا وأ تاتابنلا

 عونلا ةيهام نأب دارملا نأ ملعي نأ يغبنيو «ةلصحم ع ونلا ةيهامو ةلصحم ريغ سنجلا ةيهام نأ نايبلا اذه نم نيبت

 رخآ يلك مامضنا ىلإ اهماهكإ عافترا يف جاتحم ال عونلا ةيهام نأل ؛هيف ةلصحم ريغ سنجلا ةيهامو لقعلا يف ةلصحم

 لصحت نم هل دبال هنإف ؛سنجلا فالخب طقف ةراشإلاب الإ رظتنم لصحت هل ىقبي ال عونلا نإف ؛سنجلا ةيهام فالخب

 (دبعإ) .ديرحجتلا حرش ىلع ءاملعلا لال ةميدقلا يشاوحلا يف امك ة ةراشإلاب لصحتلا لبقي يح دئاز

 قطانلا ناويحلا وه امسق ادوجو سنجلا ىلإ همامضناب لصحي هنأل ؛نيمسق ىلإ ناويحلا مسقي هنإف ؛قطانلاك :همامضناب

 نأ ىلوألاف .ديدس ريغ فلكتلا اذه لثم باكترا نأ ىفخي الو «قطانلا ريغلا ناويحلا وه رحخآ امسق امدع هيلإ همامضنابو

 (ليعامإ).مهفاف .راصتخاالاو فلكتلا مدع نم هيف امل ؛سنجلل مسق لصح هال يسم ىمسي لاقي



 نع لفاسلا زيمب هنإ مث .لفاسلل ءزج يلاعلا موقمف «ءزح ءرجلا ءزجو لفاسلل ءزج يلاعلاو يلاعلل

 لك انهه يلاعلاب دارملا نأ ملعيلو .موقملاب نيعملا وهو «هل ازيم ًاءزج نوكيف هنع يلاعلا زيب ام لك
 سنج لك لفاسلاب دارملا اذكو «نكي مل وأ رخآ هقوف ناك ءاوس رخآ قوف نوكي عون وأ سنح

 ةبسنلاب لاع طسوتملا سنجلا نأ نح «نكي مل وأ رحآ هتحت ناك ءاوس رخآ تحت نوكي عون وأ

 موقم لك سيل هنأ نعم ايلك يأ :سكع الو :هلوق .هقوف ام ىلإ ةبسنلاب لفاسو هتحت ام ىلإ
 ي چو 1 «ناسنإلا وه يذلا لفاسلل موقم قطانلا نإف ؛يلاعلل اموقم لفاسلل

 وهو ًاضيأ لفاسلل موقم وهف «هادع ام عيمج نع هل زيممو ناويحلا يأ يلاعلل موقم هنإف ؛ساسحلاك :لفاسلل

 ءزج ذإ ؛ًاضيأ هيف الحاد نوكي ناويحلا يف الخاد نوكي امف ناسنإلا ةقيقح يف لخاد ناويحلا نأل ؛ناسنإلا
 اذهو «هنع ناويحلا زيمي امع هل زيممو ناسنإلا ةقيقح يف لحاد ساسحلاف ءيشلا كلذل ًاءزج نوكي ءيشل ءزجلا

 (ليعامسإ).موقملاب دارملا وه
 هيلع لدي امك لطاب صيصختلا اذه نأل ؛رخآ هقوف نوكي ال ام يأ ءرم ام انهه يلاعلاب دارملا سيل نعي :ملعيلو

 ام سيل ًاضيأ لفاسلاب اذكو ءال وأ ءيش تحت ناك ءاوس رخآ هقوف نوكي عون وأ سنج لك انهه دارملا لب ليلدلا
 الثم يمانلا مسحلاك طسوتملا سنجلاف ءال وأ رخآ هتحت ناك ءاوس «رحآ تحت نوكي ام دارملا لب رحآ هتحت نوكي ال

 قوف هنأ رابتعاب ًاضيأ لاع عون وهو قلطملا مسجلا تحت هنوك رابتعاب لفاسو ناويح قوف هنوك رابتعاب لاع سنج
 (ليعامسإ) .قلطملا مسجلا وهو رخآ عون رابتعاب ًاضيأ لفاسو ناويحلا وه عون

 موقم لفاسلل موقم ضعب .اهسكعو ةيلك ةبجوم ةيضق «لفاسلل موقم يلاعلل موقم لك هنأ :وه لحد عفد :ايلك
 ىلإ ءاعإ ايلك حراشلا لوق نأ :عفدلا حيضوتف "سكع ال" :هلوقل نعم الف «ةرورضلاب قداص ةيئزح ةبحوم يلاعلل

 .يئزحلا باجيإلا هيفاني ال يلكلا باجيإلا عفرو يلكلا بلسلا ال يلكلا باجيإلا عفر "سكع ال" :هلوق نأ

 موقملا نم ءيش الف بيرقلا لصفلا موقملاب ديرأ نإ هنأ :دري الف اديعب وأ ابيرق الصف :موقه لك (دبعو ليعامسإ)
 (دبع).يلاعلل موقم لفاسلل ديعب موقم لكف ديعبلا لصفلا ديرأ نإو «يلاعلل موقم لفاسلل بيرقلا



 ماعلا ضرعلاو ةصاخلا فيرعت 4 تارّوصتلا

 ٍةدحاو ةقيقح تحت ام ىلع لوقملا جراخلا وهو ةصاخلا :عباّرلا .سكعلاب مسقملاو

 ESE a ا فت اهيلع لوقملا جراخلا وهو ماعلا ضرعلا :سماخلا .طقف

 مسقم لفاسلل مسقم لك يأ :سكعلاب مسقملاو :هلوق .ناويحلا وه يذلا يلاعلل اموقم سيلو
 لفاسلل لّصح لصف لكف «يلاعلا نم مسق لفاسلا نألف ؛لوألا امأ .ايلك يأ سكع الو يلاعلل

 مسقم الثم ساسحلا نألف ؛يناثلا امأو .مسق مسقلا مسق نأل ؛امسق يلاعلل لصح دقف امسق

 يأ :جراخلا وهو :هلوق .ناويحلا وه يذلا لفاسلل امسقم سيلو يمانلا مسجلا وه يذلا يلاعلل

 ىلإ مسقنت ةصاخلا نأ ملعاو .ماسقألا تاموهفم عيمج يف ربتعم مسقملا نإف ؛جراخلا يلكلا

 عيمجل ةلماش ريغ ىلإو ناسنإلل ةوقلاب بتاكلاك هل ةصاخ يه ام دارفأ عيمجل ةلماش ةصاخ

 ,عونلا ةصاخ لوألاف ,ةيسنج وأ ةيعون :ةدحاو ةقيقح :هلوق .ناسنإلل لعفلاب بتاكلاك هدارفأ

 .مهفاف .ناسنالل ماع ضرعو ناويحلل ةصاخ يشاملاف .سنجلا ةصاخ يناثلاو

 قطانلا نإف ؛لفاسلل مسقم يلاعلا مسقم ضعب نوكي نأ زوجيف «يلكلا باجيإلا عفر اذه نأ نعي :ايلك

 (دبع).اضيأ ناويحلل مسقم كلذ عمو مسجلل مسقم امدعو ادوجو رهوجلا ىلإ همامضناب
 مسقل مسق لكو يمانلا مسقل مسق قطانلاف يمانلل مسق ناويحلاو ناويحلل مسق قطانلا نأ امك :مسقلا مسق

 ةصاخلا فيرعت نأ نم يأرلا يداب يف مهوني امل عفد :ةيسنج وأ ةيعون .يمانلل مسق قطانلاف يمانلل مسق يمانلا

 يه ةدحاو ةقيقح تحت ام ىلع لوقم جراخ هنأ هيلع قدصي هنإف ؛اضيأ ماعلا ضرعلا ىلع هقدصل ؛عنام ريغ

 صتخملا جراخلا يلكلا يهو :عونلا ةصاخ :نيمسق ىلإ ةمسقنم ةصاخلا نأ عفدلا لصاح .ناويحلا ةقيقح

 ةدحاو ةقيقح تحت ام ىلع لوقملا يهو :سنجلا ةصاخ يناثلاو .ناسنإلل كحاضلاك ةدحاولا ةيعونلا ةقيقحلاب

 .باوجو لاؤس ىلإ ةراشإ :مهفاف (ليعامسإ).ناسنإلا ىلإ ةبسنلاب اماع اضرع ناك نإو ناويحلل يشاملاك ةيسنح

 ماسقأ نم امهدع لطبيف الوأ ةدحاو ةدام يف ناعمتجي فيكف نانيابتي امإ ماعلا ضرعلاو ةصاخلا نأ :لوألا ريرقت

 ةدام يف نييفانتملا عامتجا نإ :لوقنو لوألا راتخن انأ :باوجلا ريرحتو ؟ةنيابتم نوكت نأ دبال ماسقألا ذإ ؛يلكلا

 الو ناسنالل ماع ضرعو ةيناويحلا ةقيقحلاب ةصتخم هنأ رابتعاب ةصاخ يشاملاف «لاحمب سيل نيتهح نم ةدحاو

 .ربدتف .ركبل هيف ةونبلاو ورمعل ديز يف ةوبألاك تارابتعالا فالتحاب فلتخت ماكحألا نأل ؛هيف ةقياضم



 امهماسقأ Vo تارّوصتلا

 ,دوجولا وأ ةيهاملا ىلإ رظنلاب مزالف ءيشلا نع هكاكفنا عنتما نإ امهنم لكو ءاهريغ ىلعو

 لكو :هلوق .ةيناويحلا قئاقحلا نم اهريغ ىلعو ناسنإلا ةقيقح ىلع لاقي يشاملك :اهريغ ىلعو :هلوق

 وأ مزال امإ هدارفأل ضرع وه يذلا ىلكلا ةلمجلابو «ماعلا ضرعلاو ةصاخلا نم دحاو لك يأ :امهنم

 مث يناثلا وه يناثلاو لوألا وه لوألاف ءال وأ هضورعم نع هكاكفنا ليحتسي نأ امإ ولخي ال ذإ ؛قرافم

 نع رظنلا عطق عم ةيهاملا سفن ىلإ رظنلاب هل مزال امإ ءيشلا مزال نأ :امهدحأ :نيميسقتب مسقني مزاللا

 وأ نهذلا يف ققحت املك ثيحب ءيشلا اذه نوكي نأب كلذو ؛نهذلا يف وأ جراخلا يق اهدوجو صوصح

 يجراخلا هدوجو صوصح ىلإ يأ هدوجو ىلإ رظنلاب هل مزال امإو «هل اتباث مزاللا اذه ناك جراخلا يف

 لوقملا :لوقن انأل ؟الوقم نوكي فيكف الصأ باوجلا يف عقي ال ماعلا ضرعلا نإ :لاقي ال «ةيليلعت ةلمج :لاقي

 نم امهنيب امل ؛الومحم نوكي ال نأ باوجلا يف هعوقو مدع نم مزلي الف «باوجلا يف عقاولا نيعمب ال لومحملا نعم
 معأ وهف عقي ال دقو هيف عقي دق لومحملا ءالومحم يأ الوقم الإ نوكي ال باوحلا يف عقاولا نأ وهو يلحلا قرفلا
 "مودي" لوقلا رخآ ىلإ "يذلا يلكلا" :هلوقل مدقم ربح :ةلمجمابو (دبع).ىفخي ال امك باوجلا يف عقاولا نم
 دبال هنإف ؛ظفحاو مهفاف ."مودي" :هلوق ىلإ "امهنم لك" :هلوق نم نتملا يف ام ةلمجب سبلتم مالكلا اذه نأ نعملاف

 ثيح يشحملا رد هللو ايجراخ وأ اينهذ ادوجوم وأ يه يه ثيح نم ةيهام ناك ءاوس :هضورعم (دبع).نيئدتبملل
 (دبع).ةيهاملا ىلع ءيشلا فنصملا راتخا امك ةيهاملا ىلع ضورعملا راتخا

 زوجي هنإف ؛لطاب رصحلا :ليق .قرافمف كلذك نوكي الامو مزالف هضورعم نع هكاكفنا ليحتسي ام يأ :لوألاف

 ةصاخلل نامسق قرافملاو مزاللا نأ هيفو «هيلع هقدص نكميو امئاد هضورعم ىلع قداص ريغ ضرعلا نوكي نأ
 نكمأ نإو ادرف دعي ال ءيش هيلع قدصي ال امو ةيرمألا سفنلا هدارفأ ىلإ رظنلاب يلكلا امسق امهو ماعلا ضرعلاو

 يف دساف ٍذئنيح مزاللا ميسقت نأل ؛"ةيهامل" نود "ءيشلا" :لاق امنإ :ءيشلا (ليعامسإ).مهفاف .هيلع هقدص

 مزليف «ٰيهذلا وأ يجراخلا دوجولا مزال وأ ةيهاملا مزال امإ ةيهاملا مزال نأ ٍكئنيح مالكلا ىدؤم نإف ؛رهاظلا
 نإف ؛ميسقتلا دسفي الف مسقملا يف ءيشلا مزال :ليق اذإو «ىرت امك وهو هريغ ىلإو هسفن ىلإ ءيشلا ميسقت
 ةدوجوملا ةيهاملا مزال يناثلا مسقلاو يه يه ثيح نم ةيهاملا مزال لوألا مسقلاو اقلطم ءيشلا مزال ٍنئنيح مسقملا

 (ناهرب).جراخلا وأ نهذلا يف دوحوم هنأ ثيح نم
 وأ يحراخلا يأ صاخلا دوجولا "دوجولا وأ" :هلوق يف ماللاب فرعملا دوجولاب دارملا نأ ىلإ ةراشإ :يجراخلا
 .هيدوحو الك ىلإ رظنلاب اهل مزال اضيأ ةيهاملا مزال نيعأ لوألا مسقلاف ءاقلطم دوحولا ال ئهذلا



 0 را E لا ف ٍِ أ هم ت

 «هفالخب نيب ريغو «موزللاب مزحلا امهروصت نم وأ موزلم لا روصت نم هروصت مزلي نيب

 ةيجوزك ةيهاملا مزال :ةثالث ميسقتلا اذهب مزاللا ماسقأف .نامسق ةقيقحلاب مسقلا اذهف .ئهذلا وأ

 ناسنإلا ةقيقح نوكك ينهذلا دوحولا مزالو «رانلا قارحإك يحراخلا دوجولا مزالو «ةعبرألا

 :ناينعم هل نيبلاو «نيب ريغ وأ نيب امإ مزاللا نأ قاثلاو ءاضيأ ايناث الوقعم ىمسي مسقلا اذهف :ةيلك

 لاقي ام اذهف «ىمعلا روصت نم رصبلا روصت مزلي امك موزلملا روصت نم هروصت مزلي يذلا :امهدحأ

 ةباتكلاك موزلملا روصت نم هروصت مزلي ال يذلا مزاللا وه نيبلا ريغف ذئنيحو صخألا ىيعملاب نيب :هل

 ةبسنلاو «موزلملا روصت عم هروصت نم مزلي يذلا مزاللا وه :نيبلا ئعم نم يناثلاو ,ناسنإلل ةوقلاب

 دوجولا مزال يه ىلا ةروهشملا ةيثالثلا ةمسقلا نع لدع مل فنصملا نأ مهوتي نأ داكي امل عفد :خإ مسقلا اذهف

 ام :عفدلا لصاحو «دوحولا مزالو ةيهاملا مزال يه لا ةيئانثلا ىلإ ةيهاملا مزالو نيهذلا دوجولا مزالو يحراخلا

 يئهذلا دوحولا مزالل لماش ماع دوحولا مزالف ءراصتخالل ةدحاو ةرابعب نيريخألا نيمسقلا نع ريغ لب هنع لدع
 جراخلا يف وأ نهذلا يف تناك ءاوس جوز ةعبرألا نإف :ةعبرألا ةيجوزك (ليعامسإ).يحراخلا دوجولا مزالو

 (دبع).ناسنإلا ةقيقحل ةيلكلاو رانلل قارحإلا فالخب

 «نهذلا يف ةدوجوم اهأ ثيح نم ضراعلا كلذ ال ضرعف نهذلا يف تدحو اذإ ةيهاملا نإف :ايناث الوقعم

 كلذ وه يناثلا لوقعملاو «ناويحلاو ناسنإلاك يئزحلا يأ جراخلا يف رمأ اه يذاحيو ةيهاملا وه لوألا لوقعملاف

 (ليعامسإ) .يلك هنأب ناسنإلا ىلع مكحلاك يئزحلا يأ جراخلا يف رمأ هل يذاحي الو ضراعلا

 يف فاك ريغ طقف نيفرطلا روصت نأ ةرورض نعم ا ةرابع يف ةبسنلا روصت ريدقت نم دبال هنأ ىلإ ةراشإ :ةبسنلاو

 هيلإ ةجاح ال :لوقت نأ كلو ءابلسو اباجيإ مورللا ةبسن يأ ًاضيأ ةبسنلا روصت نم دبال لب امهنيب موزللاب مزج

 58 اضيأ ةيسنلا رونا امرت نالا نيعملاب قنبلا ىف حرا قفا رق طفت نيفرطلا روتا تركي نأ زار

 الو 39 مزحلا موزلملاو مزاللا روصت نع وأ هانعم "موزللاب مزحلا امهروصت نم وأ" :هلوق نإ اضيأ لاقي نأ

 ةبسنلاو" :هلوق ٍدئئيحف ءأضيأ ةبسنلا روصتو موزللا روصت مزلتسي موزلم هنأ ثيح نم مزاللا موزلم روصت نأ كش

 موزل نم دارملاو «ريدقتلا ىلإ جايتحا ريغ نم ًاضيأ ةبسنلا روصت فنصملا مالك نم مهفي هنأ ىلع هيبنت "امهنيب

 روصتي امنإ اذه نأ ىفخي الو «ةبرجتلاو سدحلاك هريغو طسولا ىلع هفقوت مدع هموزلمو مزاللا روصت نم مزحلا

 (دبع).جوز ةعبرألاو ءزحلا نم مظعأ لكلا :لثم «تايرطفلاو تايلوألا يف



 امهماسقأ A تاروصتلا

 .ءوطب وأ ةعرسب لوزي وأ مودي قرافم ضرعف الإو

 اهيلإ ةيجوزلا ةبسنو ةيجوزلاو ةعبرألا روصت دعب لقعلا نإف «ةعبرألا ةيجوزك موزللاب مزحلا امهنيب
 وه نيبلا ريغف ٍدئئيحو «معألا ىنعملاب نيبلا :هل لاقي كلذو ءاحل ةمزال ةيجوزلا نأب امزح مكحي

 ,ملاعلل ثودحلاك موزللاب مرحلا امهنيب ةبسنلاو موزلملا روصت عم هروصت نم مزلي ال يذلا مزاللا
 نيبلاب نايمسي امنإ ريدقت لك ىلع نيلصاحلا نيمسقلا نأ الإ ناميسقت ةقيقحلاب يناثلا ميسقتلا اذهف
 ىلإ رظنلاب هنع اهكاكفنا عنتمي مم نإو كلفلل ةمئاد افإف ؛كلفلا ةكرحك :مودي هلوق .نيبلا ريغو

 نم هروصت مزلي ام لك نإف ؛لوألا ئيعملاب هيلع قدصي ام لك ىلع يناثلا نعملاب نيبلا قدصي :معألا ىنعملاب

 هيفو ؛ةرورضلاب موزللاب مزحلا امهنيب ةبسنلا روصتو هموزلم روصتو هروصت نم مزلي ثيحب نوكي موزلملا روصت

 نم مومع امهنيبف طسو ىلع افوقوم موزللاب مزحلا نوكيو هموزلم روصت نم هروصت مزلي مزال زاوحل ؛رهاظ عنم
 نوكو يناثلا يف ربتعا ام لوألا يف ريتعا اذإ صخأ لوألاو معأ نوكي امنإ يناثلا عملا نأ !معن «قلطملل هجو

 (دبع).ءاملعلا لالج هركذ امك لوألا يف هوربتعي مل مهنأ عم موزللاب مزحلا يف ايفاك ةبسنلا عم امهروصت
 ريغ نم صحأ معألا ىعملاب نيبلا ريغ نأ ملعاو .رخآ ىلع افوقوم مزحلا نوكي لب موزللاب مزحلا مزلي ال يأ :موزللاب
 انروصت اذإ انإف :ملاعلل ثودحلاك تق رفا معألا ضيقن نم معأ صحألا ضيفن نأ ؛صخألا ئعملاب نيبلا

 (نيدلا ناهرب).ليلدلا ىلإ جاتحي لب موزللاب مزجلل يفكي ال امهنيب ةبسنلاو ملاعلاو ثودحلا
 اذكو ددرملا موهفملا وه دحاو نيعم نيبلل نأ فنصملا مالك نم موهفملا نأ وهو :داريإ لحم انهه :ميسقتلا اذهف

 فالح حراشلا حرش ًاضيأو ءريهامجلا ريسفت يف عقو امك «عقاولا يف نيتدح ىلع نيينعم نيبلل نأ عم نيبلا ريغلا
 ةقيقحلا يف يناثلا ميسقتلا اذه نكل تلق امك بولطملا نأب هعفد ىلإ ىعداف روهشملل اقفاومو نملا يف ام

 نيبلا ىلإ هميسقت يف يناثلاو «صحألا ىيعملاب نيبلا ريغ ىلإو صحألا ىعملاب نيبلا ىلإ مزاللا ميسقت لوألا :ناميسقت
 اذكو معألاو صحألا ىلع نيبلا ظفل قالطإ كارتشال ؛فنصملا نكل معألا ئيعملاب نيبلا ريغ ىلإو معألا ىعمل اب

 نع اهكاكفنا عنتمي ةكر حلا نأ هيف :كلفلل ةمئاد (ناهرب).دحاو ميسقت ةروص يف هلعج نيبلا ريغ كارتشال

 ةمئادلا نوكت نأ مزلتسي هنأب هنع باجي دقو ءاقرافم اضرع ال ةمزال ةيرورض نوكتف ةلعلا دوجو ماد ام كلفلا
 ةيفسلف ةقد اذهو «هدوحجو مادام كاكفنالا عني وه نوكي ببس نم هل دبال مئاد لك نإف ؛ةيرورضلا ةيواسم

 (ميلحلا دبع).ربدتف .ةيرورضلا نم ةمئادلا مومع نم روهشملا وه ام ىلع يبم انهه مالكلاو



 يلقعلاو يعبطلاو يقطنملا يلكلا ۷۸ تاروصتلا ثحبم ةمتاخ

 ا عاونألا اذكو :"ايلقع ع عومججاو "اس ل هص و رعم ه "ايقطنم : "i دس لکل | موهم

 ضرف عنتمي ال يذلا موهفملا نعي «ىلكلا ظفل هيلع قلطي ام يأ :ىلكلا موهفم :هلوق .بابشلاك

 :هلوق .ئععملا اذه يلكلا نم دصقي يقطنملا نإف ؛ايقطنم ايلك ىمسي نيريثك ىلع هقدص

 يف هدوحول ؛ايعبط ايلك ىمسي ناويحلاو ناسنإلاك ىلكلا موهفم هيلع قدصي ام يأ :هضورعمو

 «ضورعملاو ضراعلا اذه نم بكر ملا :ع ومجماو :هلوق .ءيجيس ام ىلع جراخلا يف نعي عئابطلا

 اذكو :هلوق .لقعلا يف الإ هل دوجو ال ذإ ؛ايلقع ايلك يمسي يلكلا ناويحلاو يلكلا ناسنإلاك

 ينعي- ةسمخلا عاونألا كلذك ايلقعو ايعبطو ايقطنم نوكي يلكلا نأ امك ينعي :ةسمخلا عاونألا
 :الثم «ثالثلا تارابتعالا هذه اهنم لك يف يرحب -ماعلا ضرعلاو ةصاخلاو عونلاو لصفلاو سنجلا

 ءايقطنم اعون ىمسي ؟ وه ام" باوح يف ةقيقحلاب نيقفتم نيريثك ىلع لوقملا يلكلا ٍنيعأ ؛عونلا موهفم

 «ةلوهكلا هنم ديراوملاو عوضوملا لاوزب نوكي امنإ هلاوز نإف ؛بيشملاك :مهضعب لاق امم ىلوأ اذه :بابشلاك

 نم ةدامع هدييقت رابتعا ريغ نم يلكلا ظفل موهفم :يلكلا موهفم (ليعامسإ).مهدنع افراعتم سيل عملا اذهف

 «لاصيإلا ثيح نم ةيناثلا تالوقعملا نع اهيف ثحبي يلا ةيقطنملا لئاسملل اعوضوم عقي موهفملا اذهو «داوملا

 عونلاو سنجلاك يلكلا نم تايلكلا موهفم ذحأي هنأ نعم. :يقطنملا نإف (دبع).ىقطنملا يلكلا وه موهفملا اذهف

 ةلماش ةماع ماكحألا كلت نوكتل ؛ماكحألا هيلع ااو ةسيسع ةداع لب ةراشإ الب يه ثيح نم لصفلاو

 (مالسإلا خيش).يلكلا موهفم هيلع قدص ام عيمجل

 راشأ امك جراخلا يف يأ ةعيبطلا يف دوجوم هنأل وأ ؛قئاقحلا نم ةقيقح يأ عئابطلا نم ةعيبط هنأل :ايعبط ايلك

 (دبع).جراخلاو ةقيقحلا يف كرتشم ظفل ةعيبطلاف ؛جراخلا يف نعي "عئابطلا يف هدوحول" :هلوقب هيلإ

 (ليعامسإ).الف همدعب لوقي نم دنع امأ «ج راخلا يف هدوجوب نيلئاقلا بهذم ىلع رهظي اغإ اذه :ج راخخا يف

 هجو :تلق ؟مسالا اذهب مسي مل ملف لقعلا يف الإ هل ققحت ال اضيأ يقطنملا يلكلا :تلق نإف ج! هل دوجو ال ذإ

 (ليعامسإ).ادرطم نوكي نأ بجي ال ةيمستلا



 يلقعلاو يعبطلاو يقطنملا يلكلا ۰ ۱۹ تاروصتلا ثثحبم ةيتايخ

 اا دوحجو نعم. يعبطلا دوجو نأ قحلاو

 اعون عونلا ناسنإلاك ضورعملاو ضراعلا عومجمو ءايعبط اعون سرفلاو ناسنإلاك هضورعمو
 ديز" :انلق اذإ انإف ؛اضيأ يئزجلا يف يرحت ثالثلا تارابتعالا لب «يقاوبلا سقف اذه ىلعو ءايلقع

 هضورعمو «ايقطنم ايئزج ىمسي نيريثك ىلع هقدص ضرف عنتمي ام ٍنيعأ يئزحلا موهفمف "يئزح

 نأ قحلاو :هلوق .ايلقع ايئزج ىمسي يئزحجلا ديز نيعأ عومجملاو ءايعبط ايئزح ىمسي اديز ٰيعأ
 يف دوجوم ريغ يقطنملا يلكلا نأ يف كشي نأ يغبني ال :هصاخشأ دوجو نعم. يعبطلا دوحو
 يف اذك و «ةيناثلا تالوقعملا نم تناك اذلو ؛لقعلا يف تاموهفملا ضرعت امعإ ةيلكلا نإف ؛جراخلا

 يلك وهف ةيلكلل اضورعم هنوك يف كش ال ةسمخلا عاونألا نم دحاو لكل ضورعملا نإ :ليق نإ :هضورعمو
 «كلذ ريغو ايعبط اسنحو ايعبط اعونو ايعبط ايلك دحاولا ءيشلا نوك مزل اهيف تارابتعالا نايرحب متلق اذإف «يعبط
 نإف ؛عونممف ةدحاو ةهج نم ايعبط اسنجو ايعبط اعونو ايعبط ايلك دحاولا ءيشلا نوك موزل دارأ نإ هنأ :هباوجف

 ضورع ةهج نم ايعبط اسنجو ةيعونلا ضورع ةهج نم ايعبط اعون هنوكو ةيلكلا ضورع ةهج نم ايلك هنوك
 «يعبط عون موهفمل ضورعم هنأ ثيح نمو «يعبط يلك يلكلا موهفل ضورعم هنأ ثيح نم ناسنإلاف «ةيسنجلا
 لصفلا اذك و «يعبط يلك ةيلكلا هل ضرع هنأ رابتعابو «يعبط سنج ةيسنحلا هل ضرع هنأ رابتعاب ناویحلا اذكو

 ال هنكل «ملسمف ةفلتخم ضورعلا ةهج ناك نإو قادصملا يف داحتالا مرلي هنأ دارأ نإو «ماعلا ضرعلاو ةصاخلاو

 (ليعامسإ).تارابتعالا فالتحاب فلتخت ماكحألا ذإ ؛فاك يرابتعالا رياغتلا نإف ؛هيف ةقياضم

 ثحبي هنأ يقطنملا يئزحلا نيعم ناكل يئزحلا يف ةروكذملا تارابتعالا يرحأ ول ذإ ؛رظن هيف :لوقأ :يئزجلا يف

 يئزح :انلوق حصي الف «تايلكلا يف الإ لمعتست ال ةيعبطلا اضيأو «تايئزحلا نع ثحبي ال يقطنملاو «هنع يقطنملا
 ةيلمحلاب بلاوسلا اياضقلا ةيمست نأ امك «يلكلا ةيعبتب يماسألا هذه يئزحلا ةيمست :لوقأ (يرتسوش).يعبط
 هوجو نايرج مدعب ريض الف «لاصفنالاو لاصتالاو لمحلا بلس اهيف الإو «تابحوملا ةيعبتب ةلصفنملاو ةلصتملاو
 نأ قحلاو ءرم امك لقعلا يف لصحت ال تايئزحللا نإف «رهاظ:لفعم اش هيف :ايلقع ايئزج .يئزجلا ف ةيمستلا

 (ليعامسإ) .لحمت نع ولخي ال تايلكلا ىلع اسايق تايئزحلا يف تارابتعالا هذه نايرجب لوقلا باكترا
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 وه ثيح نم «ناسنإلاك يعبطلا نأ يف عازللا اغنإو لكلا ءافتنا مزلتسي ءرجلا ءافتنا نإف

 سيل لب ؟ال مأ هدارفأ نمض يف جراخلا يف دوجوم وه له «لقعلا يف ةيلكلا هضرعت يذلا ناسنإ

 YT نيرحأتملا ضعب بهذم ناثلاو ءامكحلا روهمج بهذم لوألاو «دارفألا الإ هيف دوحوملا

 ءيش هنم ىفتنا اذإ مث ءايشأ ةعبرأ الثم انضرف اذإ انإف ؛ملسم ريغ اذه نإ :تلق نإف :خلإ ءزجلا ءافتنا نإف

 ءافتنا دنع لك هنأ ثيح نم لكلا ىقبي ال هنأ :باوجلاو رجلا ءافتنا مزلي امنإ لب «لكلا ءافتنا مزلي الف دحاو

 لك ءافتناب يفتني امك اهنم دحاو ءافتناب ىفتنا دق ةعيرأ هنأ ثيح نم ةعبرألا نأ كش الو «هئازحأ نم ءرح

 ثالث نم ةبكرم اههوك مزل اهنم دحاو ءزج ءافتنا دعب الثم ةعبرألا تيقب ولو !فيك «هئازجأ نم دحاو
 (ليعامسإ) .نالطبلا يهيدب وهو ,ةثالثلا نيبو هنيب ٍبئنيح قرفلا قبي ملف ءاهنم ةبك رم ةئالثلا نأ امك «تادحو

 دوجوم هنإ :ليقف ءال وأ جراخلا يف دوجوم يعبطلا يلكلا نأ يف اوفلتحا مهنأ ماقملا ليصفت :خلإ عازنلا امنإو
 سيل هنكل «سيئرلا خيشلا بهذم وه اذهو ءاتاذ هب ةدحتملا هصاخشأ دوجوب لب ةدح ىلع دوجوب ال جراخلا يف

 اذه دنع جراخلا يف تانيعتلا دوجو مدعل ؛اضيأ سوسحم وه لب :ليقو ءتاصخشتلا وه امنإ دهاشملاو «سوسحع

 ةطيسبلا تايوهللا يه يلا صاخشألا وه امثإ هيف دوجوملا لب جراخلا يف دوحوم. سيل يعبطلا يلكلا :ليقو «لئاقلا
 .تاطوسبملا يف ةطوسبم قرفلا لئالدو ءاهنع تاعزنم تايلكلاو تاصخشتلا يأ

 ؛ةرورضلاب ةدوحوم تسيل ةيلكلا ضورع عم ةيهاملا نأل ؛ةيلكلل ةضورعملا ةيهاملا نأ يعي :ناسنإ وه ثيح نم

 (دبع).جراخلا يف نيريثك نيب كرتشم. صخخشلا نم ءيش الو صخش جراخلا يف دوجوم لك نأل

 اهعم ةيجراخلا ضراوعلا نارتقا نيح الثم ناسنإلا ةقيقح نإف ؛هدارفأ دوجو نيعب دوجوم يعي :هدارفأ نمض يف
 مزلي الإو جراخلا يف ةدوجوم اهعم ةدحتم لا اهتايتاذ يه يه ثيح نم ةقيقحلا كلت نوكتف جراخلا يف ةدوجوم

 ,دوجوم دوجوملا ءزجو «دوحوم وهو ناويحلا اذه ءزج ناويحلا نأب كلذ ىلع اولدتساو :لوألاو (دبع).اهقرافت

 نوكي نأ زوجي لب «هل ءزج ناويحلا نأ ملسن الف ءالثم ديزك هيلع قدص ام ناويحلا اذه ديرأ نإ هنأل ؛ثحب هيفو

 «ناويحلا نم ابكرم نوكي نأ نع الضف «لقعلا يف هبكرت ىلع ليلد مقي ملو القع اه ءزج ال ةطيسب ةيهام ديز

 موهفملا هب ديرأ نإو «جراخلا يف نوكي نأ مزلي ال جراخلا يف دوحوملا يلقعلا ءزجلاو يلقع ءزج وهف ملس ولو

 (يرتسوش).ثحبلا لوأ وه لب «جراخلا يف دوجوم هنأ ملسن الف ءالثم ناويحلا اديز نيعأ يبيكرتلا



 عوضوملا رابتعاب ةيلمحلا ماسقأ ۹۲ ٠ تاقيدصتلا

 HESE EE جدع هن sis . . . ةلمهمف الإو ءروس نايبلا هب امو «ةيئزج وأ

 لك ىلع مكحلا نأ اهيف نّيب نإ ةروصحلا مث .ةلمهم عبارلاو «ةروصحم ثلاثلاو ءةيعبط يناثلاو

 وأ ةبجوم امإ امهنم لكو «ةيئزجف هدارفأ ضعب ىلع مكحلا نأ نيب نإو ءةيلكف عوضوملا دارفأ

 ىمسي عوضوملا دارفأ ةيمك نيبي رمأ نم عبرألا تاروصحملا كلت نم لك يف دبالو .ةبلاس

 رمألا اذه كلذك «هب طيحم دلبلا روس نأ امك ذإ ؛دلبلا روس نم ذأ «روسلاب رمألا كلذ

 امو قارغتسالا مالو لك وه ةيلكلا ةبجوملا روسف .عوضوملا دارفأ نم هيلع مكح امن. طيح

 ءامهدافم ديفي امو "دحاو"و "ضعب" وه ةيئرحلا ةبجوملا روسو «تناك ةغل يأ نم امهانعم ديفي

 لك سيل" ةيئزجلا ةبلاسلا روسو ءامهرئاظنو "دحاو ال"و ءيش ال" ةيلكلا ةبلاسلا روسو

 .اهيواسي امو "سيل ضعب "و "ضعب سيل" و

 .هدارفأ نود عوضوملا ةعيبط سفن ىلع اهيف مكحلا نأل :ةيعبط
 يف مكحلا نأ نم هراتخا ام ىلع همالك نأ ملعاو .اهيف كورتمو لمهم اهعوضوم دارفأ ةيّمك نايب نأل :ةلمهم

 هيلع موكحملا نأ اوأر امل نوققحلا نومدقتملاو «هدارفأ ىلع ةلمهملاو ةروصحملا فو عوضوملا ةعيبط سفن ىلع ةيعبطلا
 يف «ئهذلا رمألا وه ةروضخملاو ةيعيبطلا نم لك يف عوضوملا نإ :اولاق سفنلا يف لضاحلا رمألا سيل ةقيقخلا يف

 عوضوم اهدارفأ ىلإ ىدعتيال ام اهيلع مكحي نأ ثيح نم ةذوخأملا ةقيقحلا سفن نأ قرفلاو «ةقيقحلا سفن

 ثيح نم تذخأ انفأ ثيح نمو ؛ةروصحملا عوضوم اهدارفأ ىلإ ىدعتي ام اهيلع مكحي نأ ثيح نمو :ةيعبطلا
 (دبع).ةيئامدقلا ةلمهملا عوضوم طرش ةدايز الب يه يه

 (ليعامإ).ع وضوملا دارفأ ةيمك لامهإل :ةلمهم

 (ليعامإ).ةيئزحلاو ةيلكلا ةبلاسلاو ةيئزحلاو ةيلكلا ةبجوملا يأ :عبرألا

 ؛يفنلا تحت ةركنلا عوقوك ال وأ امهريغو ضعب وأ لك ةظفلك اظفل نوكي نأ نم معأ رمألا اذه :خإ رمأ نم

 (ليعامسإ). ظفلب سيل هنأ عم يلكلا بلسلل روس هنإف

 طي رمألا اذه نأ رابتعاب اهطيخي ام يأ ءدلبلا روس نم ذوحأم اروس رمألا كلذ ةيمست نأ يعي :دلبلا روس

 (ليعامسإ).هب طيحم دلبلا روس نأ امك هضعبل وأ عوضوملا دارفأ عيمجل



 وضوملا رابتعاب ةيلمحلا ماسقأ ۹١ تاقيدصتلا

 5 د نك دع دف NY i NG ا للا تك رام ..| + ااو 1 1
 «ةص وصخ و ةيصخش ةيضقلا تيم انيعم اصخش ناك نإ عوضوملاو .ايلات ناثلاو ءامدقم

 ةيلك ةروصحمف اضعب وأ الك هدارفأ ةيمك نيب نإف الإو «ةيعبطف ةقيقحلا سفن ناك نإو

 :هلوق .لوألا ءزجلا هّولتل :ايلات :هلوق .ركذلا يف همدقتل :امدقم :هلوق .يئارقتساف ةلصفنملاو

 لاح ماسقألا ةيمست يف ظحول اذلو «عوضوملا رابتعاب ةيلمحلا ةيضقلل ميسقتلا اذه :عوضوملاو
5 

 عوضوملا نأ ميسقتلا لصحمو «سايقلا اذه ىلعو «ةيصخش ٌصخش هعوضوم ام ىمسيف ؛عوضوملا

 ةقيقح سفن ىلع مكحلا نوكي نأ امإف يناثلا ىلعو «يلك وأ ناسنإ اذه :انلوقك يقيقح ىئزح امإ

 موكحلا دارفأ ةيمك نيبي نأ امإف يناثلا ىلعو «هدارفأ ىلع وأ يه يه ثيح نم هتعيبطو يلكلا اذه

 .ةيصخش لوألاف ءلمهي لب كلذ نيبيال وأ اهضعب ىلع وأ اهلك ىلع مكحلا نأ نيبي نأب هيلع

 يفنلا لب نارودلا مدعب رغخألا لقعلا روج إو حفصتلاو عبتتلا دعب رهظي يذلا رصخلا وهو : ينارقتساف

 الو ةلصتم ال ةيطرش لقعلا زوجي نكل «ةلصفنملاو ةلصتملا ىوس اندحو ام تايطرشلا انحفصت اذإف «تابثإلاو

 (ناهرب).رحآ رمأب لب لاصفنالاب الو لاصتالاب اهيف مكحلا نوكي ال نأب ةلصفنم

 لمحي نوكي نأ نكمي ال نيتيضقلا نيب ةبسنلاو «لعفلا نم ةيرقلا ةوقلاب ناتيضق اهافرط ةيطرشلا نأل :يئارقتساف

 لمحلا ريغ يه ىلا ةبسنلا نوكي نأ مزلي ال لمحلا ريغ ةبسن كانه نوكي نأ دبال لب «ىرحألا ىلع امهادحإ

 مولعلا يف دجوي من ذإ ؛ةيئارقتسا ةمسق هذهف ءرخأ هجوب نوكي نأ زاوحل ؛لاصفنالاو لاصتالا يف ةرصحنم
 ناك نإ ةيضقلا يف يذلا عوضوملا يأ :عوضوملاو (دبع).اياضقلا فارطأ نيب ةربتعم رخآ هجوب ةبسن ةفراعتملا

 ي امه هصاصتخا مهوتي الثل ؛ايئزح :لقي ملو «جراخلا يف وأ نهذلا يف ادوجوم ناك ءاوس «ىصخشلا نييعتل انيعم

 (يرتسوش).ناويح اذه :لثم جرخي الثل ؛املع :لقي لو «ةينهذلا ضراوعلا نم ةيئزحلا نأ ىلع ءانب نهذلا
 (ليعامسإ).لهاج ديزو ملاع انأ :وحن ءاهريغو ةراشإلا مساو ريمضلاو ملعلل لماش اذه :يقيقح

 ظوحلملا نود ناونعلاو موهفملا يف مومعلاو قالطإلا ديق اهعم ةظحالملا يأ :يلكلا اذه ةقيقح سفن ىلع

 ربتعي ال ىح يه يه ثيح نم يلكلا ةقيقح سفن ىلع هيف مكح ام نأ دري الف «عون ناسنإلا :وحن نونعملاو

 ىمسي يقيقح يئزح هعوضوم ام يأ :لوألاف .ةيعبطلا نم معأ يهو «ةيئام دق ةلمهم وهف اضيأ مومعلا



 ةيضقلا فارطأ ءامسأ ۹۰ ظ تاقيدصتلا

 هه ل ا ا ا ا ا EGE GOG OG OG Eg Gg Gg Gg Gg GD EG EG ضل EG Bg EP ODP EDP ED EG EGE EGE EŞ EGG EG ED EDP EŞ 0# ED GEG OG Gg EGP EDP EGE ED EE FF ا

 مكحلا ناك ءاوس «ةيطرش ةيضقلاف هنع هيفن وأ ءيشل ءيش توبثب اهيف مكحلا نكي مل نإو يأ
 بلس وأ نيتبسدلا نيب ةافانملاب وأ توبثلا كلذ يفن وأ ىرخأ ريدقت ىلع ةبسن توبشب اهيف

 ةيلمحلا يف ةيضقلا رصح نأ ملعاو .ةلصفنم ةيطرش ةيناثلاو ةلصتم ةيطرش ىلوألاف ءةافانملا كلت

 ةلصتملا يف ةيطرشلا رصح امأو «تابثإلاو يفنلا نيب رئاد يلقع فنصملا هررق ام ىلع ةيطرشلاو

 ءيجيس امك نيتفلتخم وأ نيتيبلس وأ نيتيتوبث ناتبسنلا تناك ءاوس «ىرحأ ةبسن ريدقت ىلع يأ :ىرخأ ريدقت
 يفن "هنع هيفن" :هلوق نم دارملا نأ ىلإ ءاعإو ؛ةبسن توبث ىلع فوطعم رورحب :توبثلا كلذ يفن (دبع).ةلثمألا

 ىلع ةبسن توبث يفنب ةيطرشلا ةيضقلا يف مكحلا ناك اذإ يأ «ءيش نع ءيش سفن يفن ال ءيش نع ءيش توبث
 نكي مل ةعلاط سمشلا نكي مل اذإ سيلو ء«دوحوم ليللاف ةعلاط سمشلا تناك اذإ سيل :لثم «ىرحأ ةبسن ريدقت

 راهتلاف ةعلاط سمشلا نكي ىف اذإ سيلو ةادوحوت راهتلا نكي. ل ةعلاظ سمشلا تناك اذإ سيلو ةأدوحوم ليلا

 ةيطرشلا ةيضقلا ىرحأ ريدقت ىلع ةبسن توبثب مكحلا وهو لوألا ىلعف «ةلثمألا يقاب اذه ىلع سقو «دوحوم
 (دبع).ةبلاس ةلصتم ىرحأ ريدقت ىلع ةبسن توبث يفنب مكحلا وهو يناثلا ىلعو «ةبحوم ةلصتم
 .اقافتا وأ ادانع :نيتبسللا

 امإ ددعلا :لثم «نيتبسنلا نيب ةافانملاب ةيضقلا يف مكحلا ناك ءاوس يأ ءةبسن توبث :هلوق ىلع فطع :ةافانملاب وأ

 (دبع).نييواستمم امسقنم وأ اجوز اّمِإ ددعلا سيل :لثم «ةافانملا كلت بلسبو «درف وأ جوز

 ىلع ةبسنلا توبث يفنب اهيف مكح ام يأ «ةلصتملا ةبلاسلا فيرعت قدصي هنأ هيلع ضرتعا :ةافانملا كلت بلس

 يفنب "درف وأ جوز امإ ددعلا" :انلوق يف مكحلا نإف ؛ةلصفنملا ةبجوملا دارفأ نم درف لك ىلع ىرخأ توبث ريدقت

 ةبحوملا فيرعت قدصي اذكو ءادرف ناك اجوز ددعلا ناك املك سيل هنأ نعملاف ءىرخأ ريدقت ىلع ةبسن توب

 ليللاف ةعلاط سمشلا تناك املك سيل" :انلوق يف مكحلاف ؛ةلصتملا ةبلاسلا دارفأ نم درف لك ىلع ةلصفنملا

 لاصتالا بلسب اهيف مكحي ام ةلصتملا ةبلاسلا نم دارملا نأ :باوحلاو «نيتيفاتتم نيتبسنلا نوكب الإ سيل "دوحوم

 لاصتالا بلس امأو ءاحيرص يقانتلاب وه امنإ ةلصفنملا اياضقلا يف مكحلاف «يمضلاو يحيرصلا نم معألا ال ءاحيرص
 نإف ؛كلذك تسيل تالصتملاو ءاحيرص يقانتلاب اهيف مكحي ام اضيأ ةلصفنملا ةبجوملا نم دارملا اذكو «يمارتلاف

 (ليعامسإ) .مهفاف .مازتلالاب الإ سيل يفانتلاب اهيف مكحلا



 ةيضقلا فارطأ ءامسأ ۸۹ تاقيدصتلا

 ريغ ةطبار ةغللا كلت يف اودجي م نكلو ةصقانلا لاعفألا ىه ةيبرعلا ةغللا يف ةينامزلا ةطبارلا نأ

 ةظفل ةينامزلا ريغلا ةطبارلل اوراعتساف «ةينانويلا يف "ن "و ةيسرافلا ف "تس" ماقم موقت ةينامز

 :هلوقب هيلإ فنضملا راشأ ام اذهف .تاودأ ال ءامسأ لضألا يف امفوك عم امهوحنو يهو وه

 «ةصقانلا لاعفألا نم ةقتشم ءامسأ ةينامزلا ريغلا ةطبارلل ركذي دقو :"وه امل ريعتسا دقو"

 :ةيطرشف الإو :هلوق .ارعاش دوحوم سريمأوءامئاق نئاكديز :انلوق يف "دوج وم" و"نئاك":وحن

 اهنم ةيدوحولا لاعفألا دارملا لب «مالكلا اذه رهاظ. نم ىآارتي امك اهعيمج دارملا سيلو :ةصقانلا لاعفألا

 (دبغ).دهعلل لاعفألا ىلع ماللاف ءامهافرضتم رئاسو "راصو ناك" ك

 عوضوملا نيب ةطسوتملا هتاوخأو اذه "وه" ةيفرحب هريغو يضرلا حرص دق :لوقأ «ةيبرعلا يأ :ةغللا كلت

 بيذقو ةيبرعلا بتكلا بيترت مدعب صقان موقلا ءارقتساف عقاولا تقباط نإ ةياكحلا هذه اذه ىلعف «لومحلاو

 ءارقتساف قباطت ۾ نإو ءاهريغب مهئانتعا مدعو ةيلقعلا مولعلا يف مهلغوتلو «نآلا نوكي امك ةيبدألا نونفلا لئاسم
 :ةمجرتلا نأشب همامتهاو ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةينانويلا نه لقنلا ف هكامهمنال ؛يكاحلا وه يذلا قاثلا ملعملا

 نم ةراعتسالا يف دبال هنأ دري الف ءيحالطصالا نود يوغللا ئعملا يف ةلمعتسم انهه ةراغتسالاو :اوراعتساف

 (ليعامسإ).ةيحالطضالا ةراعغتسالا ف اذه نإق ؛هل راعتسملا نيبو هنم راعتسملا نيب ةبسانملا

 نال وار اور اضيأ ةيدوعولا نأ ةضفانلا لاغفألا نم ةقتشملا ءامسألا نم نأ مهوتي امل عفد :خلإ ركذي دقو

 ريغلا ةطبارلل اهايإ مهركذ هجو لعلو «ةقيقح هنإ :اولاق اذهو «نامرلل عوضوم اضيأ لوعفملاو لعافلا مسا

 .مسالا يق ربتعم نارتقالا اذه بلسو «مهفلا يف ةنمزألا دخأب ثدحلا نارتقا لعفلا يف نارتقالاب دارملا نأ ةينامزلا

 وه ظفلب ةراعتسالا ىلإ مه ةحاح الف ةصقانلا لاعفألا نم ةقتشم ءامسأ ةينامرلا ريغلا ةطبارلا اودحو امل :ليق نإف

 حتفو لوألا مصب :سريمأو (دبع) .طبرلا ق لامعتسالا ليلق ةيد وح ولا لاعفألا 8 ةقتشملا ءامسألا : ليق هوو

 (دبع).تس رعاش سريمأو «تس مئاق ديز :نيلاغملا عمو «لحر مسا «ةيناتحتلا ةانثملا نوكسو ناثلا

 ةلضفنملا يف امأو ءرهاظ ةلصتملا يف اذه نأ هيلع دري ءاهيف طرشلا ةادأ دوحول ؛ةيطرشلاب تيمس امنإ :ةيطرشف
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 ةيضقلا فارطأ ءامسأ A۸ تاقيدصتلا

 25771 1 "وه" اهل ريعتسا دقو «ةطبار ةبسنلا ىلع لادلاو ءالومحم

 يف ةروكذملا ةظفللا يأ :ةبسنلا ىلع لادلاو :هلوق .هعوضومل الومحم لعج رمأ هنأل :الومحم :هلوق

 نإف ؛لولدملا مساب لادلا 3 «ةطبار ىمست ةيمكحلا ةبسنلا ىلع لدت ىلا ةظوفلملا ةيضقلا

 ؛ةادأ ةطبارلا نأ ىلإ ةراشإ "ةبسنلا ىلع لادلاو" :هلوق ينو «ةيمكحلا ةبسنلا يه ةقيقح ةطبارلا
 دقو «ةيضقلا يف ركذت دق ةطبارلا نأ ملعاو .لقتسم ريغ يفرح نعم يه لا ةبسنلا ىلع اهتلالدل
 نأ ملعا :"وه" اهل ريعتسا دقو :هلوق .ةيئانث يناثلا ىلعو ةيثالث ىمست لوألا ىلع ةيضقلاف .فذحت

 ةينامز ريغو «ةثالثلا ةنمزألا دحأب ةيمكحلا ةبسنلا نارتقا ىلع لدت ةينامز ىلإ مسقنت ةطبارلا

 موقلا دجو ةيبرعلا ىلإ ةينانويلا ةغللا نم تلقن امل ةيفسلفلا ةمكحلا نأ يبارافلا ركذو «كلذ فالخب

 ءامسا نوكي دقو «مئاق هوبأ ديز :لثم ؛ةيضق نوكي دقو «برقي ديز :لثم «ةملك نوكي دق وهو :الومحم لعج
 ةبسنلل ءامسأ تسيل ةطبارلا نإف ؛لولدملا فصوب :لوقي نأ ىلوألا :لولدملا مساب .ناويح ناسنإ لك :لثم

 مسي مل هنأل ؛ناعذإلاو مكحلا دروم يه ىلا ةبسنلا ىلع يأ :ةبسنلا (ليعامسإ).هل فصو وه امنإ لب «ةيمكحلا

 ةطبار "وه" ةظفلو «عوقواللاو عوقولا اهعم ربتعي م ام ةطبار لومحم اب عوضوملا اه طبري ةبسن ىلع لادلا ظفللا
 (دبع).بلسلا فرح دوجو عم اهب ءاتغتسا بلسلا ةطبار اوربتعي م و باجيإلا

 ةقباطملاب ال مازتلالاب اهيلع ةلاد تامالع يه ىلا تاك رحاب اهنع ءافتكا ظفللا يف ةطبارلا رک كا ا :فزحت

 ؛هب اموكحم وأ انباث اربخ رخآلاو هيلع اموكحم وأ ادتبم انغدحأ توك ىلع لاد هنإف ؛لومحلاو عوضوملا يف عفرلاك
 ‹«برعملا ىلع ةروتعملا يناعملا ىلع ةلالدلل لب ءطبرلل عضوي مم بارعإلا ذإ ؛ةقباطملاب مازتلالاب ةلالدلا هذهو

 (ملسلل حورشلا ةأرم).يطبارلا ىعملا هنم مهفيو طبرلا اهمزليو
 لك نايب يف عرشف «راقتفالاو زجعلاو هنم راعتسملاو راعتسملاو ريعتسملا نم اهدب ال ةراعتسالا نأ ملعا :ريعتسا

 امع باوج :وه اه ريعتسا دقو (دبع).راقتفاو زجع اهيلإ مهحايتحا دنع برعلا مالك يف ةينامز ريغ ةطبار

 سيلو «ةبسنلا ىلع لدي "مئاق وه ديز" يف "وه" نأ دنسب غونمم ةادأ ةطبارلا ةبسنلا ىلع لادلا نوك نإ :لاقي

 مشادحج و مدع و مسالا وه هنه راعتسملاو او "وه ' ةهلك راعتسملاو «نوريعتسملا مه نولقانلا موقلاف .اهنم

 عضولا لصأ يق نأ يعي ءالثم "وه" ةظفل ةبسنلا ىلع ةلالدلل "اه ريعتسا دقو" :هلوقب باجأف .مسا هنأل ؛ةادأب

 (دبع). ريض الف «يقرح نعم يه ىلا ي هبسنلا نيعملا ىلع لد هنإ ةراعتسالاو لقنلاب مث ةاداب سيل "اقنع"



 هيفن وأ ءيشل ءيش توبثب اهيف مكحلا ناك نإف «بذكلاو قدّصلا لمتحي لوق ةّيضقلا

 هب موكحملاو اعوضوم هيلع موكحملا ىمسيو (ةبلاس و ةبجوم ةيلمحف هنع

 ةيضقلا فارطأ ءامسأ عم اهماسقأو ةيضقلا فيرعت AY تاقيدصتلا

 وأ الوقعم ابكرم ناك ءاوس «بكرملل لاقي نفلا اذه فرع ىف لوقلا :لوق ةيضقلا :هلوق

 وه قدصلا :بذكلاو قدصلا لمتحي :هلوق .ةظوفلملاو ةلوقعملا ةيضقلا لمشي فيرعتلاف ءاظوفلم
 ربخلا ةفرعم ىلع هتفرعم فقوتي ال ىنعملا اذهو ءهل ةقباطماللا وه بذكلاو عقاولل ةقباطملا

 .هيلع مكحيل نّيعو ٌعِضْو هنأل :اعوضوم :هلوق .رودلا مزلي الف «ةيضقلاو

 قيدصتلا ىلإ لصوملا ةفرعمو «فرعملا وهو روصتلا ىلإ لصوملا ةفرعم قطنملا يف دوصقملا نأ ملعت تنأو :خلإ ةيضقلا
 ىلإ لصوملا هنأل ؛ةجحلا وهو :بيرق :نامسق وهو «يناثلا نايب يف عرش لوألا نايب نع غرف املف .ةجحلا وهو

 (دبع).اهنم هبك رتل ؛اهيلع بيرقلا فقوتل اهمدقو «ةجحلا ءزج اهفوكل ؛ةيضقلا وهو :ديعبو ءةطساو الب قيدصتلا
 !معن يعي «ةظوفلملا ةيضقلاب صتخم اذهب ةيضقلا فيرعت نأ نم ظفللا يف لوقلا ةرهش نم مهوتي امل عفد :لوقلا

 (دبع).لوقعملاو ظوفلملل لماش نييقطنملا حالطصا يف هنكل هيف رهتشا اذهو ظفللاب صتخي ةغللا بسحب لوقلا نأ

 اياضقلا نأ دري الف ؛كلذ ريغو لومحملاو عوضوملا ةيصوصخ نع رظنلا عطق عم اهموهفم ىلإ رظنلاب :قدصلا
 "انتحت ءامسلا"ك اهبذكب لقعلا مكحبي يلا اياضقلاو «بذكلا لمتحت ال لاحم نيضيقنلا عامتجاك ةيلوألا ةيهيدبلا

 (ليعامسإ).قدصلا لمتح ال

 ربخلا ةقباطم بذكلاو قدصلا نأب رودلا موزلب ةيضقلا فيرعت ىلع روهشملا ضارتعالل عفد :خلإ ىنعملا اذهو

 «ربخلا ىلع نيفقوتملا بذكلاو قدصلا ىلع ةيضقلا تفقوتف «نافدارتم ةيضقلاو ربخلاو هل ةقباطم مدعو عقاولل

 لعاف :ليق نإف .رود الف «هل ةقباطماللاو عقاولل ةقباطملا سفنب امهتفرعم نأ عفدلا لصاحو «رودلا وه اذهو

 دق روصتلا نإف ءاضيأ ريخلا ريغ يف امار رصحلا لسن ال ةانلق:«يقاب رودلاف ءربخلا وه افإ ةقباطماللاو ةقباطملا

 ال وأ ةقباطملا نأل ؛ةبسنلا :ةقيقحلا يف اهلعاف :لوقنف هانملس نإو ء«نّيب امك «هقباطي ال دقو ةروصلا قباطي

 نع ةياكح نوكي نأو دبال امفأ ةيضقلا فيرعت نم ملعيو ءاهيلع هلامتشال ؛ربخلل ضرعلابو ايناثو ةبسنلل تاذلابو
 (دبع) . هنع يكحلا
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 .ظفللا لولدم ريسفت هب دصقي ام وهو «یظفللاک

 ريغ وهو ىفخألاب فيرعت هنأ همعزل ؛هب دتعي مل فنصملا نكل كحاضلاب ناويحلا فيرعتك ًاضيأ
 ةنادعسلا :مهوقك معأ هنوك يظفللا فيرعتلا يف زيحأ امك يأ :يظفللاك :هلوق .الصأ زئاج

 رطاخلا يف ةنوزخملا ياعملا نيب نم ظفللا ىمسم نييعت يأ :ظفللا لولدم ريسفت :هلوق .تبن

 .مهفاف .يقيقحلا فّرعملا يف امك مولعم نم لوهجم ليصحت هيف سيلف

 فيرعتلاو «هل ةلماش ريغ ةصاخ ءيشل صخألا ضرعلا نإف ؛صقان مسر فيرعتلا اذه :خلا ناويحلا فيرعتك

 الف «ناويحلا ةقيقح نع جراح ضرع امهنم الك نأل ؛قطانلاو :كحاضلاب (ليعامسإ).ضقان مسر طقف ةصاخلاب

 صخألا ضرعلاب فيرعتلا نومدقتملا زوج امل ذإ ؛صقان "صقانلا يف زيحأ دقو" :فنصملا لوق نأ ملعاو .لفغت

 سيل معألاب فيرعتلا زاوج نأ :هباوجو "صحأو معأ نوكي نأ صقانلا يف زيجأ دقو" :لوقي نأ هيلع ناك

 صخألا ضرعلاب فيرعتلا زاوجب نيمدقتملا لوقو "خلإ زيحأ دقو" ضيرمتلا ةملكب هيلإ راشأ امك فنصملا دنع يضرم

 (راصتخاو ريغتب دبع).اروكذم ائيش نكي مل نأك رظنلا حورطم هلعجو هکر تو هيلإ رظني ملف ؛هرظن يف اديفم نكي ۾

 (دبع).معألا نم لقعلا يف ادوجو لقأ صحألا نأ نظو ٍءافح الب رم امل :ىفخألاب فيرعت هنأ همعزل
 (ليعاسإ) .ضاجن تبنل نإسلا مسن ةتادقسلا نق معأ تہنلا تاو ةت

 دق ئيععملا اذه نأ نيعتيل ؛ةيناث ةرم كردملا دنع ةنازخلا يف ةنوزخ ةيئزج ناعم راضحإ هيف لب :لوهجم ليصحت

 رفنضغلا" :مهوقك هل فدارم ظفلب امإ هل عضو ام حيضوت يظفللا فيرعتلاب دوصقملاف «ظفللا كلذ ءازإب عضو

 بلاطملا نم له يظفللا فيرعتلا نأ يف اوفلتحا مهنأ ملعا مث ."تبن ةنادعسلا" :مهوقك هنم معأ ظفلب امإو "دسأ

 يف دوصقملا نأ هترابع نم مهفي هنإف ؛لوألا مالكلا نم موهفملاو بهاذ لك ىلإ بهذف ؟ةيقيدصتلا وأ ةيروصتلا

 انإف ؛لوألا قحلاو يناثلا فيرشلا دنسلا ديسلا راتخا .قيدصتلاو مكحلا ال حاضيإلاو حرشلا وه يظفللا فيرعتلا

 بطاخملل لصحف «دسألاب هانرسفف ؟رفنضغلا ام :هانعم ملعي ال يذلا بطاخملا لاقف ءدوجوم رفنضغلا :انلق اذإ

 نكل ىعملا كلذل عوضوم ظفللا اذه نأب مكح هيف !معن ءاقيدصت نوكيل الصأ مكح انهه سيلو هانعم ريوصت

 فيرعتلا نأ يف عقاولا فالتخالا ىلإ ةراشإ :مهفاف (ليعامسإ).ةيقطنملا ال ةيوغللا ثحابملا نم ظفللا ةيعوضوم

 وه قحلاو «يناثلا فيرشلا دنسلا ديسلا راتحاو «بهاذ لك ىلإ بهذو «ةيقيدصتلا وأ ةيروصتلا بلاطملا نم يظفللا

 مهفي ملو دوحوم رفنضغلا :انلق ذإ انأل ؛اروصت نوكي ام باوج يف عقي "ام"و "ام" باوح يف عقي هنأل ؛لوألا
 .اروصت نوكيف اقيدصت نوكيل مكح كانه سيلف «دسألا هانرسفف ؟رفنضغلا ام :لأسيف «رفنضغلا نعم بطاخملا
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 21 معأ نوكي نأ صقانلا يف زيجأ دقو ماعلا ضرعلاب اوربتعي ملو «صقانف الإو

 وأ فّرعملا هنك ىلع عالطإلا امإ فيرعتلا نم ضرغلا :اولاق :ماعلا ضرعلاب اوربتعي مو :هلوق

 «في رعتلا ماقم يف هوربتعي م ادلف ؛امهنم انيش كيفي "ل ماعلا ضرعلاو ؛هادع ام عي نع هزايتما

Ê 

 اهنم دحاو لك رومأ عومجع. فيرعتلا امأو ادارفنا هوربتعي مل هنأ كلذ نم مهضرغ نأ رهاظلاو

 شافخلا فيرعتو ةماقلا ميقتسم شاع. ناسنإلا فيرعتك هصخب عومحا نکل فّ علل ماع ضرع

 :هلوق .نيرخأتملا ضعب هب حرص امك مهدنع ربتعم وهو ةبك رم ةصاخب ُفيرعت وهف دولولا رئاطلاب

 فيرعتلا زوجي هنأ اوققح ثيح ناومدقتملا هزاحأ ام ىلإ ةراشإ :معأ نوكي نأ صقانلا يف زيجأ دقو

 ئشاملاب ةفيرعتت معألا ضرعلاب وأ اضقات ادنع .قوكيف .قاويبللاب قاسنالا قيرعك ت5 معألا ناذلاب

 RMN EONS 8 OE DE EM SSS صحخأل ١ ضارغلاب قزز عتلا اوزوج لف اضقان اسر ن وكيف

 ‹«صحألا لاثملاب ال رخآ ءيشب ةقيقحلاب انهه فيرغتلا نأ :باوحلاو ءرونلاك ملعلاو ديزك مسالا :انلوقك =

 اهمزاول ىلإ ةبسنلاب تاموزلملاب ضوقنم انهه فرعملا فيرعت نأ :اهنم ءرونلاب لثمم ملعلاو ديرب لثمم مسالا ئعملاف
 :بيجأو «مزاوللا ةهادب نم ضرف امل ؛تاقرعم نكت مل اأ عم اهمزاول روصتل ةديفم اهاروصت نإف ؛ةّيهيدبلا ةنيبلا

 ( يش اوحلا ةضالخ).رظنلاو بسكلا نيناوق نفلا نم دوصقملا نأ ةنيرقب رضنلا قيرطب ءيشلا روصت ديفي ام دارملا نأب

 بكرملاو اهدحو ةصاخلا نم ىوقأ هنكل صقانلا مسر ةصاخلاو ماعلا ضرعلا نم بكرملا ذإ ادارفنا يأ :اوربتعي ١

 صقان لح ةصاخلاو لصفلا ف تک را كلذك و هدخ ۾ لضفلا نم لکا هنکل ضقانت لح لصفلا نهو هنم

 عوفدمف لصفلا ىلإ ةصاخلا مامضنا ىلإ ةجاح ال مشوق امأو «ءلضفلاو ماعلا ضرعلا نم بكرملا نم لفك[ وشو

 (دبع).هدحو لضصقلاب لضاحلا زييمتلا نه ىوقأ اعم امهنم لضاحلا زييمتلا نأب

 نم ضرغلا :اولاق مهشأل ؛ماعلا ضرعلاب فيرعتلا اوربتعي مل نويقطنملا يأ رابتعالا مدعل ةللعم ةلمج :خإ ضرغلا

 نع ءيشلا زييمت دوصقملا نوكي دق ذإ :معألا ٍناذلاب :ثبع فيرعتلاف ءانهه فتنم اهالك و «نيرمألا دحأ فيرعتلا

 (دبع).ايفاك نوكي زييمتلا اذه ةدافإ يف اضيأ صحألا لب ايضرع وأ ايتاذ ناك ءاوس معألاو «هادع ام ضعب

 (دبع) .معأ ب نوكي نأ صقانلا ف زيجأ دقو" هلوق ين معألا نأ ىلإ ةراشإ هيف :معألا ضرعلاب
 ضرعلاب صيصختلا هجوو «هادع ام ضعب نع زييمتلا هتدافاإل صحألا ضرعلاب فيرعتلا نومدقتملا يأ :اوزوج

 (ةدايزب دبع).صحأ نوكي الو لصفلاك صتخم وأ عونلاك نيع وأ سنجلاك معأ امإ قاذلا نأ صحألا
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 ؛ماتف بيرقلا سنجلا عم ناك نإف ءمسر ةصاخلابو «دح بيرقلا لصفلاب فيرعتلاو

 ام ىلع ًءانب هيواسيو فّرعملاب صتخي رمأ ىلع لمشي نأ هل دبال فيرعتلا :بيرقلا لصفلاب :هلوق

 ةصاخ ناك ايضرع ناك نإو ابيرق الصف ناك ايتاذ ناك نإ رمألا اذهف «ةاواسملا طارتشا نم قبس

 سندا ىلع لمتشا نإ امهنم لك مث ءامسو يناثلا ىلعو ادح فّدعملا ىمسي لوألا ىلعف «ةلاحم ال

 سنجلا ىلع لمتشا ءاوس بيرقلا سنحللا ىلع لمتشي مل تاو انبات اهر و اناث اديس سب برق

 اذه .اصقان امسر و اصقان ادح ىمسي اهدحو ةصاخ وأ هدحو بيرق لصف كانه ناك وأ ديعبلا

 نأ امإف لوألا ناك نإف ءال وأ تايتاذلا درج امإ فيرعتلا :لاقي نأ ةعبرألا ماسقألا يف رصحلا قيرطو :دح

 سنجاب نوكي نأ امإف يناثلا ناك نإو «صقانلا دحلا وهو اهضعبب وأ ماتلا دحلا وهو تايتاذلا عيمجم نوكي

 (ةيقطنملا دعاوقلا ريرحت).صقانلا مسرلا وهو كلذ ريغب وأ ماتلا مسرلا وهو ةصاخلاو بيرقلا
 ريغ هنم ماع اديعب وأ ناك ابيرق سنجلاو «لصفلاو سنجلا يف رصحنم فرعملا تاذ يف لحادلا قاذلا نإف :ابيرق

 (ليعامسإ).فرعملاب صتخم يتاذ وهف «بيرقلا لصفلا الإ قبي ملف اضن دعا لصفلا لاح اذك و صتخ

 رثألا وه مسرلا نأل :امهسر (دبع).هيف فرعملا ريغ لوحد عنمي اضيأ فرعملا اذهو عنملا ةغللا يف دحلا نأل :ادح
 زوجي نم دنع اذه :هدحو (دبع).امسر يمس فرعملا ةصاخب فيرعتلا اذه ناك املو «هراثآ نم رثأ ءيشلا ةصاخو

 (هللا رون).بيترتلا ربتعي ملو لوهحمملا ليصحتل لوقعملا ةظحالمب رظنلا فرع ثيح ؛فنصملا مهنمو درفملاب فيرعتلا
 لاب بسانملا هراصتخال حرشلا اذهو ءاهركذب مالكلا لوطي تاقيقحت مهمالك ليصحت يف يأ :ثاحبأ هيفو

 فيك و هتايضرعو هتايتاذ يق لمعي فيكو روصتملا بولطملا حضوي فيك هنأ :لوألا قيقحتلاو ءاهعسي ال يدتبملا

 هتاوحأو ماتلا دحلاب فرعي تقو يأ هنأ نايب :يناثلاو ؟ضعب ىلع اهضعب مدقي فيكو ضعب عم اهضعب فصوي
 .اناصقنو الامك هادع امع زييمتلاو تايتاذلا ةدافإ يف ةعبرألا هذه بتارم نايب :ثلاثلاو ؟بلاطلا ىلإ رظنلاب

 ؛ناسنإلا وهو هفرعم ىلع هلمح زوجي ال قطانلا ناويحلاك ماتلا دحلا نأ :اهنم ءاهتبوحأو تاضارتعا يأ :ثاحنأ

 هيف لمحلا ذحأ يذلا فرعملا نم امسق نوكي فيكف ءدودحملا نيع ماتلا دحلاو «رياغتلا يضتقي لمحلا نأل

 قطانلا ناويحلاو ناسنإلا نيب نأ كش الو ءدوجولا ىق داحتالا عم هجو نم رياغتلا وه لمحلا ححصم نأ باوجلاو

 = صحأ نوكي دق لاثملا نأ عم عئاش لاثملاب فيرعتلا نأ :اهنم «دوحولا يف داحتالا عم ليصفتلاو لامجإلاب رياغت
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 «هرظن يف ىفحخأو ,لقعلا يف ًادوجو لقأ صحألا ناك امل نكل نيهجولا دحأب ناسنإلا نمض يف

 نم ملع دقو ابا هه: سلا نكي نأ زي مل دنن نع قرأ نوكي نأ فعملا نأشو

 نوكي نأ نيعتف فّدعملل انيابم نوكي نأ زوجي ال هنأ ءيشلا ىلع e اع فأعملا فيرعت

 روصت ىلإ لصوم مولعم هنأل ؛لقعلا رظن يف فّرعملا نم فرعأ نوكي نأ يغبني مث «هل ايواسم
 .روهظلاو ءافخلا يف هل ايواسم الو ىفخأ ال ءفّدعملا وه لوهجب

 روصتل مزلتسم هنكلاب صاخلا روصتف «هل ايتاذ ماعلاو هنكلاب روصتم صاخلا ناك اذإ هنكلاب امإ e دحأب

 صاخلا | ناك ادا هج ولاب امإ و عهنكلاب صاخلا لصخي 5 هنكلاب ينادلا ماعلا لصحي مل دا ؛هنکلاب اب ماعلا

 هزي ناويحلا ةصاخ يشاملا نإف ؛هب هنمض يف ناويحلا يأ ماعلا ا بايب اروصتم ناسنالاك

 ةريثك لقعلا يف هلوصح طئارشو ةليلق هروصت تاهج نأ ىلإ رظنلاب :اذوجو لقأ (دبع).هادع ام عيمج نع
 سكعلا نود اضيأ هيف معألا لصحي نهذلا يف صاخلا لصحي املك ذإ ؛ةريثك هروصت تاهج نإف ؛معألا فالخب

 اضيأ ىرخأ طئارش عم صخألا لوصح طئارش معألا لوصح طئارش عيمج نإف ؛ةليلق هيف هلوصح طئارشو

 ل ودب ماعلا دوج ول مزلتسم لقعلا يق صاخلا دوج و إف :لقعلا يف (ليعام). ةيصوصنلا ةهج < نم هل تضرع

 الإو هنكلاب الوقعم صاخلا نوكيو صاخلل ايتاذ ماعلا ناك اذإ وه امنإ مازلتسالا اذه نأ كيلع ىفخي الو «سكعلا

 (دبع). ةتبلا هرظن يف ىفحأ نوكي لقعلا يف ادوجو لقأ صخألا ناك اذإو كاف

 ةدافإل ؛حلصي ءيش يأب فيرعتلا اوزوحج نومدقتملاو «نيرخأتملا رايتخا ةاواسملا ع قدصلا ق يأ هل ايواسم

 ةبترم دعب لقعلا دنع هتبترم نوكي ام ىفحألاب دارملا :ىفخأ ال (يرتسوش).صحأ وأ معأ وأ ناك ايواسم روصتلا
 .سفنلا نم مهفلا ىلإ قبس أ رانلا نإف ؛سفنلاك مسح هنأب رانلا فيرعتك كلذو «لقعلا ىلإ قب قبسأ فرعملا

 رخآلاب ملعلا عم اه دحأب ملعلا نوكي نأ يه روهظلاو ءافخلا يف ةاواسملاو ءروهظلاو ءافخلا ىف :ايواسم الو

 ملعلا نم ةدحاولا ةلزنملا يف امفإف 3¥ سيل ام. ةكرحلا فيرعتك رخألاب لهجلا عم امهدحأب لهجلاو

 هنأل ؛ةفرعم مدقأ نوكي نأ بجي فرعملاو ءرخآلا لهح امهدحأ لهج نمو رخآلا ملع امهدحأ ملع نمف ؛لهجلاو

 نم فنصملا دارم نأ ىلإ ةراشإ :خل! ايواسم الو (دبع).لولعملا ىلع ةمدقتم نوكت ةلعلاو «فرعملا ةفرعمل ةلع

 «ةلاهح يواستلا مزلتسي ةفرعم يواستلا نأ ىلإ ارظن ءافخلاو روهظلا يف يواستلا وه "ةفرعم يواسملا" :هل
 (ليعامسإ).روهشملا وه امك "ةلاهحو ةفرعم يواسملا" :لوقي نأ فنصملل دبال هنأ دري الف



 فتةرعملا فيرعت ANY تاروصتلا ثحبم ةمتاخ

 TTT ع 2 ميه 2 TTT .ىفخألاو اسو س يواسملاو صخألاو معألاب حصي الف

 ديفي ال معألا نأل ؛اقلطم معأ نوكي نأ زجي مل اذملو ؛هادع ام عيمج نع زاتمي هجوب وأ ههنكب امإ

 وه ناسنإلا ةقيقح نأل ؛ناسنإلا هنكب سيل ناويحلا نإف ؛ناسنإلا فيرعت يف ناويحلاك امهنم ائيش

 لاحلا اذكو «سرفلا وه ناويحلا ضعب نأل ؛هادع ام عيمج نع ناسنإلا زيمي ال اضيأو «قطانلا ناويحلا

 هنكلاب معألا روصت هروصت ديفي نأ زاج نإو وهف اقلطم ينعأ صحألا امأو ءهجو نم معألا يف
 ناويحلا تروصت دقف قطان ناويح هنأب ناستإلا تروصت اذإ امك هادع امنع هب زات هعجوب وأ

 ةدافإل ؛تاعوضوملا ىلع لمحت ىلا تالومحملا رئاس نع هزيمي فرعملا لصف "هروصت ةدافإل" :هلوق نأ ملعاو =

 فيرعتلا اذه نأ :اهنم «تاداريإ فّرعملا فيرعت يف :خلإ لمحي ام (دبع).اتاعوضومل تافصلا نم ةفص توبث

 رومألا ىلع لمحت هذهو «دحاولا رمألا ىلع لمحي فّرعملا نأ :هباوجو «عونلاو لصفلاو سنجلا ىلع قداص
 اذإ صحألا ئعملاب ةنيبلا اهمزاول ىلإ ةبسنلاب تاموزلملا ىلع قدصي هنأ :اهنم ءاهقفتم وأ تناك قئاقحلا ةفلتخم

 نوكي هجو ىلع (حتفلاب) فرعملا روصت (رسكلاب) فرعملا نم يلصألا دوصقملا نأ :هباوجو «ةيهيدب تناك

 «هحولاب هروصت يف امك ضرعلاب وأ «هنكلاب هروصت يف امك تاذلاب اقابطنا (حتفلاب) فرعملا ىلع اقبطنم
 "هروصت ةدافإل" :هلوق نم رهظي هنأ :اهنم .ةباثملا هذه تسيل صحألا نعمل اب ةنيبلا اهمزاول ىلإ ةبسنلاب تاموزلملاو
 ءاقب عم دودحلاو موسرلا نع لهذن ام ًاريثك انإف ؛كلذك رمألا سيلو «فّرعملا روصت ةدافإل ةلع فّرعملا نأ

 فارعملا روضت ةدافإل ةياغ فّرعملا نأ :هباوحو «لاحع ةلعلا ندب بولطملا ءاقبو «تادودحملاو تاموسرملا روصت

 :هباوجو ءروصتلا ديفي ال قيدصتلاو فّرعملا روصتل ديفم لمحلا نأ فيرعتلا رهاظ نم مهفي هنأ :اهنم .هل ةلع ال

 ىلع فيرعتلا اذه قدصي ال هنأ :اهنم :فرعملل فرعا توبقب: قيدضتلا لوح لب ةدافإلل سيل لمحلا نأ

 رضي الف «بساكب سيلف «مولعم نع لوهحب ليصحت هيف سيل يأ روصتلل ديفم ريغ هنأ :هباوجو «يظفللا فيرعتلا
 (دبع نم ةطبنتسم اهرثكأ ةبوجألاو ليعامإ نم تاداريإلا) .ادارطتساو اعبت هنوركذي امنإو هجورخ
 ادع ام عيمج نع زايتمالا ال ؛تايتاذلا عيمج ىلع عالطالا وه تاذلاب دوصقملا نوكي ٍدئنيحو :ههنكب امإ

 اذه ىلإ دصقلا نوكي ٍدئنيحو :زاتمي هجوب وأ (دبع).رابتعالا كلذل امزلتسم عالطالا اذه ناك نإو .ءفّرعملا
 ةلباقملا حصي الف يناثلا مزلتسي لوألا نأ دري الف ءولخلا ةعنام ةيضقلا نإ :لوقأف ءدصقلا ربتعي مل نإو زايتمالا

 صحخألا نأل ؛هب صحألا رسف امنإ :اقلطم ينعأ .لبقتف البقتم تنك نإ «مرح الف ةحيحص ةلباقملا هذه نأدريل

 (ليعامسإ).هجو نم معألا وه هحو نم صحألا ذإ "هجو نم معألا يف لاحلا اذكو" :هلوق تحت لحد هجو نم



 فدرعملا فيرعت A1 تاروصتلا ثحبم ةمتاخ

 . ...«ىلحأ وأ ايواسم نوكي نأ طرتشيو «هروصت ةدافإل هيلع لاقي ام ءيشلا فّرعم

 نمض يف جراخلا يف يلكلا دحو ول هنأل كلذو ؛يناثلا وه قحلاو :لاق اذلو ؛فنصملا مهنمو

 يف دحاولا ءيشلا دوحوو «ةيئزحلاو ةيلكلاك ةداضتملا تافصلاب دحاولا ءيشلا فاصتا مزل هدارفأ

 يف قحلا قيقحتو «لمأت هيفو «ةدوجوم هدارفأ نأ وه يعبطلا دوجو ئيعمف ٍذئنيحو «ةددعتملا ةنكمألا
 فّرعملا هنم بك رتي ام نايب نع غارفلا دعب :ءيشلا فّرعم :هلوق .اهيف رظناف «ديرجتلا يشاوح

 «ةجحلا نعو هنع ثحبلا وه نفلا اذه ف تاذلاب دوصقملا نأ تملع دقو «هنع ثحبلا يف عرش

 TITTY ءيشلا اذه روصت ديفيل ؛فّرعملا يأ ءيشلا ىلع لمحي ام هنأب هفرعو

 نيلوقلا نيب قيفوتلا ىلع "هصاخشأ دوجو نعم" :فنصملا لوق لمح نأ ريرقتلا اذه نم رهظيو :فنصملا مهنمو

 نأب مهضعب نع ديرجتلا حراش لقن ام ىلإ ةراشإ 8 لمأت هيفو .ادح فيعض -مهضعب هيلع هلمح امك-

 ادحاو ءيشلا ناك اذإ عنتمي امنإ ةددعتملا ةنكمألا يف هدوجو اذك ةداضتملا تافصلاب دحاولا ءيشلا فاصتا

 تاصخشتلل ةضورعمو جراخلا يف ةدوجوم الثم ةيناسنإلا ةعيبطلاف ءالف عونلاب ادحاو ناك اذإ امأو «صحخشلاب

 ةفصتم درف لك رابتعابو ءصخشتلا نود اهعيمج يف ةدوجوم ةكرتشم يهو جراخلا يف ةدوجوم دارفأ اهلف «ةريثكلا
 دجو ام لك نأ اعطق ملعن انأب :هنع باوجلا نكميو .كلذ يف ةلاحتسا الو «نيعم ناكم يف ةلصاحو ةصاخ ةفصب

 اهسفنب انيعم جراخلا يف اهدوجو ريدقت ىلع ةيناسنإلا ةعيبطلاب كارتشالل لباق ريغ «هسفنب افصتم نوكي جراخلا يف

 ةدوجوملا دارفألا رابتعاب ةداضتم تافصب ةفصتم دارفألا نيب ةكرتشم نوكت فيكف «هيف اهضرعي امع رظنلا عطق عم

 (دبع).فلخ اذه .ةيصخش ةيهام افوك مزلتسي جراخلا يف ةدوجوم افوك لب ءاهتطساوب ةريثكلا ةنكمألا يف
 ىلصألا دوصقملا نأ ىفخي الو "ىلع"ب ٍدعتم هنأل ؛لومحملا نعمب نتملا يف "لوقملا" نأ ىلإ ةراشإ :خ! لمحي ام

 امك تاذلاب اقابطنا (حتفلاب) فرعملا ىلع اقبطنم نوكي هجو ىلع (حتفلاب) فرعملا روضت (رسكلاب) فرعملا نم
 وس يح لمحلا نم دب ال لب «لمحلا يقاني ال اذهو «هحولاب ف يف امك ضرعلاب وأ «هنکلاب هروصت يف

 | :اولاق اذلو ضرعلاب لب تاذلاب ادوصقم سيل لفحلا كلذ نكل ةظحالمل ةآرم ناك امل الإو «هتوبثب قيدصتلا

 = .هجوب داحتالا ديفيل ؛هيلع فيرعتلا لمحيو «هراضحإل ؛ركذي امنإو فيرعتلا يف يرورضب سيل فرعملا ركذ



 كلذو ريغ ال عبرألا تاروصحملا يه مولعلا يف ةربتعلا اياضقلا نأ ملعاو :ةيئزجلا مزالتو :هلوق
 ىلع قدص ةلمحلا يف عوضوملا دارفأ ىلع مكحلا قدص املك ذإ ؛ناتمزالتم ةيئزحلاو ةلمهملا نأل

 هنإف ؛اهصوصخب اهنع ثحيي ال ةيصخشلاو «ةيئزحلا تحت ةجردنم ةلمهملاف «سكعلابو هدارفأ ضعب

 ىلا تاروصحما نمض يف اهنع ثحبي امنإ لب ءاابث مدعو اهريغتل ؛تايئزجلا ةفرعم يف لامك ال

 ةيلكلا عئابطلا نإف ؛الصأ مولعلا يف اهنع ثحبي ال ةيعيبطلاو ءالامجإ صاخشألا ىلع اهيف مكحي

 يف ةرصحنم مولعلا يف ةربتعملا اياضقلا نأ نم مهدنع ررقت ام ىلع ءانب موقلا ىلع دري امل عفد :ةيئزجلا مزالتو

 :عفدلا لصاح و ءاضيأ ةربتعم ت راصف «سايقلا ىربك عقت ةلمهملا نأ دنسب عونمم رضحلا الس ناب عبرألا تاروصحا

 ىشحملا راشأ هيلإو ءرصحلا متف «ةيئرجلا تحت ةحردنم ةلمهملاو «قدصلا يف ناتيواستم ناتمزالتم ةلمهملاو ةيئزحلا نأ

 اهصوصخي ربتعت مل نإو تاروصحملا نمض يف ةربتعم ةيصخشلا نأ ةدافإ عم :خإ ةربتعملا اياضقلا نأ ملعاو :هلوقب

 رابتعاب اهيف اهرابتعا مدعو مولعلا يف اياضقلا رابتعاو ةيزم الب رصخلا متيل مولعلا يف ةيعيبطلا رابتعا مدع هجو ىلإ

 لكشلا تايربك يه مولعلا لئاسم نال ؛سایقلا ىربك *انلق اإ و «ع وقولا اذه مدعو سايقلا ىربك اهعوقو ةحص

 (دبع) .مولعلاب اهل صاصتعا ال ىرغضلا نأ ملعت تنأو «لوألا لكشلا ىرغص عقت ةيعيبطلاف الإو لوألا

 اتفرع اذإ انإف ؛اهاوحأ ةفرعم يف ةقطانلا سفنلل لامك الو اهاوحأل تابث الف ؛اناف انآ ةريغتم تايئزحلاو «ةيئزحلا

 نإف .نامز دعب الهح ةفرعملا كلت ريصيف «ةتبلا ةفصلا هذه ىلع رمتسي ال وهو مايقلا ةفص ىلع هنأ "مئاق ديز" نم

 ءثكانستإ اذهف «ثاستإ دیز و ءديز اذه : «ل وألا لكشلا فريك ريصتف ةيلكلا ماقم موقت دق ةيصخشلا نإ از

 ديز "ديز اذه" يف لومحملا نأل ؛رهاظلا يف ةيلكلا ماقم موقت ةيصخشلا نإ :انلق اشیا اهص وضخ اهنع ثحببيف

 عوضوم نوكيف الومحم عقي ال يئرحلا نأل ؛ديزب ىمسم وه لومحماف ةقيقحلا بسحب امأو «رهاظلا بسحب

 سيل "ناويح دي :انل وقف لوألا لكشلا ةيوربكل حلصت يهف ع يئ زج سيل وهو (ليزب ىمسم وه ئربكلا

 (دبع).ديزب ناسنإلا دارفأ نم يمس يذلا "ناويح ديز" يف ديرب دارملا :انلق .ةيلكلا يق ةشقانملا ناكمإل ؛لوألا لكشلا

 نع ثحبلل نمضتم ةيلكلا ةقيقحلا نع ةقيقح اثحب ناك نإو الثم "ناويح ناسنإ لك" :انلوق نع ثحبلاف :الاجإ

 (ليعامسإ) .امهريغو ورمعو ديز ىلإ عجار ناسنإلا ىلع ةيناويحلاب مكحلا نإف ؛اضيأ تايئرحلا



 ةيقيقحلاو ةيجراخلا ةيضقلا 5 تاقيدصتلا

 ) ا 3 .: . (ةيقيش اف اردقم وأ «ةيحراخلا يهف ٠ امقحم اما وضوملا دوجو نم ةبجوملا ىف دبالو

 ريغ صاخشألا نمض يف اهققحت ثيح نم ال ةيعيبطلا عوضوم وه امك اهموهفم سفن ثيح نم
 تاروصحخما ف ةربتعملا اياضقلا ترصحاف ءاهاوحأ ةفرعم يف لامك داف «جراخلا ف ةدوجوم

 ةبجوملا يف مكحلا نأل كلذو ؛عوضوملا دوجو نم اهقدص يف يأ :ةبجوملا يف دبالو :هلوق .عبرألا
 اذه قدصي امنإف ؛ع وضوملا ئعأ هل كيبقملا توب عرف ءيشل ءيش تووبثو «ء يشل ءيش تف

 كانه هل لومحملا توبثب مكحلا ناك نإ جراخلا يف امإ ءادوجوم اققحم عوضوملا ناك اذإ مكحلا

 نإف ؛تاروصحملا يف امك اضيأ اهنع ةثوحبمو جراخلا يف ةدوجوم ةيثيحلا هذه نم عئابطلا نإف :اهققحت ثيح
 (ليعامسإ) .دارفألا ىلع ةقبطنم افوك ثيح نم ةيلكلا ةعيبطلا ىلع اهيف مكحلا

 نأ تفرع دقو «يقطنملا يلكلل ةضورعم يه يه ثيح نم ةيلكلا ةعيبطلا نأل :جراخلا يف ةدوجوم ريغ
 لاوحأب ملع يهو «ةمكحلاب ناسنإلا لامك ذإ :لامك الف (دبع).جراخلا يف اه دوجو ال يلقع يلك هضورعم
 تادوجب وم ا يه تادوجوملا نايعأو «ةيرشبلا ةقاطلا ردقب رمألا سفن يف هيلع يه ام ىلع تادوحوملا ڻاغأ

 دوجولا توبث نوكي ريدقتلا اذه ىلع هنأ :اهنم «هوحوب هيلع دروأ :خإ ءيشل ءيش توبثو (دبع).ةيجراخلا

 دحاولا ءيشلا دجويف نارياغتم وأ ءروديف نادحتم امإ نادوجولا كناذف «هعوضوم دوجو ىلع افقوتم هعوضومل
 اهدوح و عرف ناك ول تاذلل تايتاذلا توبن نأ :اهنمو «لطاب اضيأ وهو «ةيهانتم ريغ تادوحوب لب نيدوجوب

 ةقباسلا تافصلاب ضقنلا :اهنمو «هتايتاذو هتاذ نع ءيشلا خالسنا اوف ةبترم ىلع ضراعلا مدقت مزل

 اهاحب ةيقاب ةئلاثلا ةهبشلا نأ ملعت تنأو .مازلتسالاب ثبشت نيققحملا ضعب اذهلو ؛هوحنو ناكمإلاك دوجولا ىلع

 ريدقت ىلع هراقتفال ؛اضيأ ررقتلا يف راج مالكلا نأ هيف دوحولا ىلع قباسلا ررقتلاب اولاق مهضعبو «ىفخي ال امك
 توبث عرف ةياكحلا ةبترم يف ئعأ «نهذلا يف ءيشل ءيش توبث هانعم نأ :قيقحتلاو .رحآلا ررقتلا ىلإ ةيعرفلا

 توبشب وأ هتايتاذ توبثب وأ ءيشلل دوجولا توبثب ةياكحلا نأ يف بير الو ءناك فرظ يأ يف عقاولا يف هل تبغ

 توبثب ةياكحلا قدصي نأ | نكمع ال ذإ ؛عقاولا يق ادوجوم هل تبثملا ناك اذإ الإ اهقدص نكمت ال هل ىرخأ ةفص

 وأ تايتاذلا ىلع همدقت ال دوحولا ىلع دوحولا مدقت كلذ نم مزلي الو «يهيدب اذهو ءضحم مودعم وه امل ءيش

 اذكو ءادوجوم ءيشلا كلذ ناك اذإ نكمتي امنإ ءيشلل ءيشلا توبثب ةياكحلا ذإ ؛ءيشلا كلذ سفن ىلع همدقت

 راصتحا اذه .ع وضوملا عافترا نيح ةبذاك اهرسأب..تابحوملا نإف ةهسفنل ةتوبثو.هل ءيشلا يتاذ توبثب ةياكحلا

 .يدابأ ريخ قحلا دبع انالوم ققدملا ققحملل ةاقرملا حرش نم



 ةينهذلا ةيضقلا ٩ د تاقيدصتلا
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 اهيف مكحلا نأل ؛ماسقأ ةثالث اهعوضوم دوحو رابتعاب ةربتعملا ةيلمحلا اياضقلا مث .كلذك نهذلا يف وأ

 دوجوم ناسنإ لك نأ عع. ناويح ناسنإ لك :وحن ءاققحم جراخلا يق دوجوملا عوضوملا ىلع امإ

 ناسنإ لك :وحن ءاردقم جراخلا يف دوجوملا عوضوملا ىلع امإو «جراخلا يف ناويح جراخلا يف
 ,ناويح جراخلا يف هدوجو ريدقت ىلع وهف «اناسنإ ناك جراخلا يف دجو ول ام لك نأ نعم. ناويح

 .يرابلا كيرشو ءيشاللا دارفأك ةعنتمملا ال ةنكمملا دارفألا يف هوربتعا امنإ ردقملا دوجولا اذهو

 نم اهريغلو اه ةلوانتم نوكت لب «ةققحم جراخلا يف ةدوجوملا دارفألا ىلع اروصقم مكحلا نوكي ال نأب :اردقم
 (ليعامسإ).هيف ةدوجوملا ةردقملا دارفألا

 ىلوألا يف نكل جراخلا يف دوحوملا عوضوملا ىلع ةقيقحلاو ةيجراخلا نم لك يف مكحلاف ءاضورفم يأ :اردقم
 دوجوملا عوضوملا ىلع اهيف مكحلا نأل ؛ةيجراخ لوألا ىلع ةيضقلا تيمس امنإو ءردقملا ىلع ةيناثلاو ققحتلا ىلع

 دارفأ ىلع مكحلا يف ةقيقح ةنيرقلا مدع دنع مولعلا يف ةلمعتسملا اياضقلا نأل ؛ةقيقح يناثلا ىلعو «جراخلا يف

 (دبع).ةردقم وأ ةققحم تناك ءاوس «جراخلا يف ةدوجوملا عوضوملا
 دري الف «ةعنتمملا ال عوضوملل ةنكمملا دارفألا يف اردقم جراخلا يق دوجوملا عوضوملا ىلع مكحلا يف :ةوربتعا امنإ

 ناسنإ لك يف انضرف ول انأل ؛ةقيقح ةيلكلا ةبجوملا بذك بحوي عوضوملل ةضورفملا دارفألا ىلع مكحلا نأ

 سفن بسحب ربتعع سيل هدارفأ ىلع ىلكلا قدص نإف «ناسنإلا ذارفأ نم رجشلاو رامحلاو رجحلا نأ ناويح
 (دبع).ابذاك اناسنإ اهانضرف ىلا هدارفأ ىلع ةيناويحلاب مكحلا باوج نوكي ضرفلا درج بسك لب سالا

 وهف جراخلاو نهذلا يف ناك ام لك نإف ؛اجراخو انهذ اه قادصم ال هنإف :يرابلا كيرشو ءيشاللا دارفأك

 يف ةروص هل لاحم وه ثيح نم لاحماو «لاح هنأل ؛يرابلا كيرش اذكو «ءيشاللا هيلع قدصي الف «هيف ءيش

 ةروضامل ناك ىلاهنآل هيا لعفلا نان ةروصاةلا نيل لافغلا نإ الق اقا ءاحرا وجاك انعذ مودعم ويف لقا

 يف ادوجوم ناك ولف «رمألا سفن يف دوجوم ةقيقح نهذلا ف دوجوم لكو نهذلا يف ادوجوم ناكل نهذلا يف
 ىلع هيف يناونعلا فصولاب هفاصتا نهذلا يف هدوجوب لوقلا نم دارملاو ءرمألا سفن يف ادوجوم ناكل نهذلا
 يف هل دوحو ال يرابلا كيرش نأ دري ملو "خلإ دحو ول ام لك نأ ىيعمت" :هلوق هيلإ ريشي امك ريدقتلاو ضرفلا

 .افنأ رم امل جراخلا



 بلسلا فرح رابتعاب ةيلمحلا ماسقأ ۹٦ تاقيدصتلا

 ا ا الا ا EE EE ىمستف ٍءزج نم اًءزج بلسلا فرح لعجي دقو

 يف دحجو ول ام لك نأ نعم عنتمم يرابلا كيرش :كلوقك نهذلا يف دوجوملا عوضوملا ىلع امإو

 يف هوربتعا امنإ اذهو «عانتمالاب نهذلا يف فوصوم وهف يرابلا كيرش لقعلا هضرفي لقعلا

 سيلو الك :بلسلا فرح :هلوق «جراخلا يف ققحتلا ةنكمم ٌدارفأ امه تسيل ىلا تاعوضوملا

 طقف لومحملا نم وأ طقف عوضوملا نم يأ :ءزج نم :هلوق .بلسلا نعم امهكر اشي امم امهريغ

 نم :وهدتع ررقت الل «نهذلا يق :دوحوملا ىلع سيل ةعئتسملا دارفألا ىلع مكحلا نإف ؛ةردقم وأ ةقيقح :نهذلا ف

 ذه ىلإو «ريدقتلاو ضرفلاب لب «لعفلاب نهذلا يق الو جراخلا يف ال ةروص هل سيل عئتمم هنأ ثيح نم عنتمملا نأ

 دارفألا ىلع ةينهذلا ةيضقلا يف مكحلاف «خلإ يراب ابلا كيرش لقعلا هضرفيو لقعلا يف دحو ول ام لك :هلوق ريشي

 دارفألا نيل اهيف مكح لا ةيضقلا امأ و ةيقيقحلاا ةيسضقلل ةلباقم افك يهف ءاردقم وأ امم نهدلا 2 ةد وج وملا

 (ليعامسإ).اهركذي مم اذهلف «نفلا يف ةربتعع تسيل يهف ةيحراخلا ةيضقلل ةلباقملا لعفلاب نهذلا يف ةدوجوملا

 نهدلا يف ٤ دوجؤملا ىلغ رمألا سفن : يل قلطملا عانتمالاب مکا نيب.نأ در اف ملا سفن يف اقلطم :ع انمالاب

 صضرف نيب ةافانم دي دا ؛ةافانم رمألا سفن ف نيضيقنلا خامتحاو قرابلا كليرش د وج وب لوقلا ل ف هفاصتا و درفملا

 .رمألا سفن يف عانتمالاب هيلع مكحلا نيبو دوجوم ءيش

 رهاظلا نإ (۲) .بلسلا ةادأ :لاقي نأ نفلا حالطصال قفاوملا )١( :هوجو نم ةحماسم هيف :خإ بلسلا 7

 ضار فلولا قاوجةظوفالا ةيضقلل اوس فركب تقلا ل179 .ريغلا ظفل ل وانتيل ؛ ؛«بلسلا ظفل : نأ

 ؛فيرعتلا ف 4 ةلحاد ةلصخلا ةبل ةيلابسلا 5١ .بفقاطتم ريدقت نم دبالف ء معأ كنز : لثم «ةلودعم لك يف هيرج مل

 رصخألاف :نيف رطلا دحأب عزخلا ضيضخم نم دبالف «ةبسنلا وهو اهيئزح نم ءزتجج :بلسلا تفرح عم نأل

 (يرتسوش).فرط نم ءزج بلسلا لعجي دقو :لاقي نأ حضوألاو

 نإ :تلق نإ :خلإ طقف عوضوملا نم يأ : ريكشلل "هرج نم" :هلوق ىف نيوبلا نأ لإ ةراشإ :عوضوملا نم يأ

 ءزجلا دارملا :تلق .اعيمج لومحم او عوضوملا نمو امهنم وأ امهيلك لومحلا نمو امهنم وأ امهيلك عوضوملا نمو

 یف رج نوكي ىلا ةيضقلاف (اهيف مالك ا ةيسنلاق «نيفرطلا ىدحإ ةيضقلا 52 لقتسملا عزجلا عرزجلا نم :هلوق ق

 تحت اهوخد يق ةريخألا ةثالثلا تالامتحالا امأو .ةلودعم تسيل الفم ةيلاسلاك ةبسنلا نم ايرج انهيف بلسلا

 (ليعامس) .عء يش مزلي كاف ءامهتلك وأ لومحا وأ عوضومل ل اهرظن ةلودعملا



 ةقلطملاو ةهجوملا ةيضقلا ¥ تاقيدصتلا

 en «ةهح نايبلا هب امو «ةهحومف ةبسنلا ةيفيكب حرصي دقو .ةلصحمف الإو «ةلودعم

 ىلعو لومحملا ةلودعم يناثلا ىلعو عوضوملا ةلودعم ىمست لوألا ىلع ةيضقلاف .امهيلك نم وأ
 ال لمعتسا اذإف «ةبسنلا بلسل عوضوم بلسلا فرح نأل :ةلودعم هلوق «نيفرطلا ةلودعم ثلاثلا

 ءاهيئزج نم أزج فرحلا اذه ىلا ةيضقلا تيمسف «يلصألا هانعم نع الودعم ناك عملا اذه يف

 ىمست اهيفرط نم اءزج بلسلا فرح نوكي ال ىلا ةيضقلاو ءءزجلا مساب لكلا ةيمست ةلودعم

 نوكت ةيبلس وأ ةيباجيإ تناك ءاوس عوضوملا ىلإ لومحم ا ةبسن :خلإ ةبسنلا ةيفيكب :هلوق ,ةلصحم

 وأ عانتمالا وأ ناكمإلا وأ ماودلا وأ ةرورضلا لثم ةيفيكب عقاولاو رمألا سفن يف ةفّيكم ةلاح ال

 00 ا 0 Eo . رمألا سفن يف ةعقاولا ةيفيكلا كلتف .كلذ ريغ

 ريغلا كلذو هل عوضوملا ىعملا كلذ ريغ يف ةبسنلا بلسل عوضوملا بلسلا فرح لمعتسا اذإ يأ :لمعتسا اذإف

 فرح وه ةقيقحلا يف لودعملاف «يلصألا هانعم نع الودعم راص امهيلك وأ نيفرطلا دحأ نم ًاءعزج هنوك وه

 (ليعامسإ) .لكلا مسا ىلع ءزجلا مسا قالطإ اهنم ًاءزج هنوكل ؛ةيضقلا ىلع مسالا كلذ قلطأو بلسلا

 بلسلا نكي مل ءاوس لصحم يدوحو اهيفرط نم لكف اهيفرط نم ًاءزج بلسلا فرح نكي مل امل هنإف :ةلصحم
 ملعا مث .رجحب سيل ناسنإ لك :وحن «ةيئزحلا قيرط ىلع ال نكل نوكي وأ ناويح ناسنإ لك :وحن ءادوجوم هيف
 اهل اخ یل هيلسلا ف نأ ىلإ ارظن ةظس لالا او ةو للا سا ار .هضعتا لا

 وأ تناك ةظوفلم ةيضقلا قلطمل ال ةظوفلملل ةلصحملاو ةلودعملا ىلإ ميسقتلا نأ ملعا مث .هل ءزح ال ام طيسبلاو

 ةلوقعم ةلودعم ةيضق "ىمعأ ديز" :انلوقف ءاضيأ بلسلا نعم رابتعاب قلطملل ميسقلا نوكي نأ نكميو «ةلوقعم
 (ليعامسإ) .ةظوفلم ةلصحم ةيضقو
 ام ءافشلا يف خيشلا لاق امك ةيباجيإلا ةبسنلل نوكت امك ةيبلسلا ةبسنلل نوكت ةداملا نأ يف حيرص اذه :ءاوس

 نأ امإف ةدام اهماود الوأ بذك وأ قدص ماود نم ةيباجيإلا ةبسنلاب عوضوملا دنع هسفن يف لومحملا لاح نأ :هلصحم

 ناكمإلا وهف امئاد بذكي الو باجيإلا مودي الوأ عنتمم وهف امئاد باجيإلا بذكي وأ بحاو وهف باجيإلا مودي

 .بجوأ نكي مل نإو باجيإلا دنع رومألا هذه دحأب افصتم نوكي اهومحم نإف «ةبلاسلا اهنيعب ةداملا هذهو



 طئاسبلا ماسقأ ۹۸ تاقيدصتلا

 ةيرورضف ةدوجوم عوضوملا تاذ ماد ام ةبسنلا ةرورضب اهيف مكحلا ناك نإف :ةقلطمف الإو

 اذك ةيفيكب رمألا سفن يف ةيفيكم ةبسنلا كلت نأب ةيضقلا يف حرصي دق مث ةيضقلا ةدام ىمست

 يف اهيلع لادلا ظفللاو .ةقلطم ةيضقلا ىمستف كلذب حرصي ال دقو «ةبجوم ىمست ٍذئنيح ةيضقلاف

 تقباط نإف .ةيضقلا ةهج ىمسي ةلوقعملا ةيضقلا يف اهيلع ةلادلا ةيلقعلا ةروصلاو ةظوفلملا ةيضقلا

 ناسنإ لك :انلوقك تبذك الإو ةرورضلاب ناويح ناسنإ لك :انلوقك ةيضقلا تقدص ةداملا ةهجلا

 ةيضقلا يف مكحلا نوكي دق يأ :لإ ةبسنلا ةرورضب اهيف مكحلا ناك نإف :هلوق .ةرورضلاب رجح

 هس د ل :DISS CEE ةيرورض ةيبلسلا وأ ةيتوبثلا ةبسنلا نأب ةهحبوملا

 ءزح امهنم الك نأل ؛رمألا سفن يف ةتباثلا ةيفيكلاو نيفرطلا نيب كرتشم ظفل ةداملا نأ ملعا :ةيضقلا ةدام

 حراشلا بهذ هيلإو «رمألا نسفن يف: ةيسبلا 'ةينفيك يه ةيضقلا ةدام نإ :مهضعب لاقو ءاهرصنعو ةبارملا ةيضقلا

 ةدامف ءامل الصأ نوكيو هنع بكر تي ام يه ءىشلا ةدام نأل ؛ةيضقلا ةدامت ةيفيكلا كلت تيم امنإو «يدزيلا

 ةتباثلا ةيفيكلا كلتو ةبسنلا وه ةثالثلا ءازجألا هذه فرشأ نكلو ةبسنلاو لومحلاو عوضوملا يهو اهلصأ ةيضقلا

 ناك امل اضيأو .لكلا مساب فرشألا :ءزجلل مزاللا ةيمست ةدام ةيفيكلا كلت تيمسف ءاحل ةمزال رمألا سفن ف

 ةداملا ةلزنمت. ةيفيكلا كلت راص اهمدع رمألا سفن يف ةتباثلا ةيفيكل ةهجلا ةقباطم ىلع ابذكو ةيضقلا قدص رادم

 نأ ةداملاو ةهجلا نيب قرفلاف ءاطاحو ةبسنلا ةهج ىلع لدت امنأل :ةيضقلا ةهج .احالصإ اهيلع ةداملا مسا قلطأف

 باب نم ةهج اهيلع لادلا ةيمستف ةيفيكلا كلت يه ةيضقلا ةهج نأب اوحرص مهضعبو «لولدم ناثلاو لاد لوألا

 «ةقداص ةيضقلاو ةداملل ةقباطم ريغ نوكت دق ةهجلا نإ :تلق نإف :تبذك الإو .لولدملا مساب لادلا ةيمست

 ةهجلاف «ةرورضلا نم معأ ماعلا ناكمإلا :تلق .ةرورضلا ةدام ةداملا نإف ؛ماعلا ناكمإلاب ناويح ناسنإ لك :وحن

 (ليعامسإ).اهل اديابم سيل هنأ نعم ةداملل ةقباطم

 هيف ةروكذملا ةهجلا ةقباطم مدعب الإ سيل هبذك نأل ؛ىلوأ ناكل ةرورضلاب بتاك ناسنإ لك :لاق ول :رجح

 (دبع).ىفخي ال امك «ةيرمألا سفنلا ةيفيكل ةبسنلا ةفلاخمل هبذك نإف ؛ةرورضلاب رجح ناسنإ لك فالخب ةداملل

 بلس وأ طقف باجيإ امإ اهتقيقح ىلا يه ةطيسبلاف «ةبكرم وأ ةطيسب امإ ةهحوملا مث :لإ مكحلا ناك نإف

 ؛طئاسبلا فنصملا مدقف بلسو باجيإ نم ةمعتلم اهتقيقحو اهموهفم سفن بسحب نوكي اه ةبكرملاو .طقف

 (يرتسوش) .اعضو تابك رملا ىلع اهمدقتل



 طئاسبلا ماسقأ ۹۹ تاقيدصتلا

 i Ska ‹ةقلطم ةيتقوف نيعم تقو يف وأ «ةماع ةطورشمف هفصو ماد ام وأ «ةقلطم

 عوضوملا تاذ مادام ةيرورض اههإ لوألا :هجوأ ةعبرأ دحأ ىلع عوضوملا نع كاكفنالا ةعنتمم يأ

 ىمستف «ةرورضلاب رجحب ناسنإلا نم ءيش الو ةرورضلاب ناويح ناسنإ لك :وحن «ةدوجوم

 وأ يناونعلا فصولاب ةرورضلا دبيقت مدعو ةرورضلا ىلع اهامتشال ؛هقلطم ةيرورض ٍذئنيح ةيضقلا
 بتاك لك :وحن «عوضوملا تاذل اتباث يباونعلا فصولا مادام ةيرورض اإ :ئاثلاو .تقولا

 ءابتاك ماد ام ةرورضلاب عباصألا نكاسب هنم ءيش الو ابتاك ماد ام ةرورضلاب عباصألا كرحتم

 معأ ةيضقلا هذه نوك وأ قاونعلا فصولاب ةرورضلا طارتشال ؛ةماع ةطورشم ٍذئئيح ىمستف

 233 «نيعم تقو يف ةيرورض اإ :ثلاثلا .ءيجيس امك ةصاخلا ةطورشملا نم

 ةلاحتسالا هذه تناك ءاوس رمألا سفن يف عوضوملا نع لومحملا كاكفنا ليحتسي يأ :كاكفنالا ةعنتم يأ

 افأك ظافلألا هذهف «موزللاو بوحولا نعم هنيعب اذهو «لصفنم رمأ نع وأ عوضوملا تاذ نع ةئشان

 انس وأ اعرف اك اوس ج وخلا نيم لوا ةي نأ اإل اهعنالحوب ةقرورب انف لوألا [ليغاضإوبةقدارم
 .ليحتسم هيئزجو هسفن نع ءيشلا كاكفنا ذإ ؛الصف وأ ناك اسنج ًاءزج نوكي نأ امإو

 يقاضإ تقولاب ةرورضلا دييقت مدعف «عوضوملا دوجو تاذ وأ ةلمج نم نيعم ريغ وأ نيعم تقوب يأ :تقولا

 (دبع).ةقيقحلا يف عوضوملا دوجو تاقوأ عيمجب ةديقم ةقلطملا ةيرورضلا يف ةرورضلاف الإو
 عوضوملا تاذ ىمسي عباصألا كرحتم بتاك لك يف بتاكلا هيلع قدصي ام نأ ملعا :ئباونعلا فصولا

 :لثم «عوضوملا ةقيقح نيع امإ وهو «يناونعلا فصولا ىمست اهنم قاقتشالاب اه تاذلا كلت تربع لا ةباتكلاو
 كرحتم بتاك لك :لثم ءاهنع جراح وأ ةدارإلاب كرحتم ناويح لك :لثم ءاهءزج وأ ةرورضلاب ناويح ناسنإ لك

 (دبع).لمحلا دقع لومحملا فصوي .اهفاصتاو عضولا دقع يناونعلا فصولا كلذب عوضوملا تاذ فاصتاو «عباصألا

 كانه ققحتي الو اءزج وأ عوضوملل يناونعلا فصولا نيع لومحملا نوكي ثيح ةققحتم يهو :ةماع ةطورشم
 نإف :فصولاب ةرورضلا طارتشال .ةرورض ةدام يف ققحتي اأ الإ عوضوملا نع لومحملا كاكفنا ناكمإل ؛ةيرورض

 فصولا ماد ام يرورض عباصألا كرحت نأ ابتاك ماد ام ةرورضلاب عباصألا كرحتم بتاك لك :انلوق نعم

 (ليعامسإ).هل ةتباث ةباتكلا ماد ام يرورض نوكسلا بلس نأ ةبلاسلا نعم اذكو هل تباث ةباتكلا ىلإ ناونعلا



 طئاسبلا ماسقأ ١٠ تاقيدصتلا

 فصولا ماد ام وأ «ةقلطم ةمئادف تاذلا ماد ام اهماودب وأ «ةقلطم ةرشتنمف نيعم ريغ وأ

 رمقلا نم ءىش الو سمشلا نيبو هنيب ضرألا ةلوليح تقو ةرورضلاب فسخنم رمق لك :وحن

 دييقت مدعو تقولاب ةرورضلا دييقتل ةقلطم ةيتقو ٍلئنيح ىمستف «عيبرتلا تقو ةرورضلاب فسحنم
 سفنتم ناسنإ لك :انلوقك «تاقوألا نم تقو يف ةيرورض اهنإ :عبارلا .ماوداللاب ةيضقلا

 نوكل ؛ةقلطم ةرشتنم ٍذئنيح ىمستف ءام اتقو ةرورضلاب سفنتك.هنم ءيش ال وأ ام اتقو ةرورضلاب
 :ةقلطم ةمئادف :هلوق .ماوداللاب ةيضقلا دييقت مدعو نيعم ريغ أ ارسم اهيف ةرورضلا تنقو

 مدع ماودلاو «ءيش نع ءيش كاكفنا ةلاحتسا يه ةرورضلا نأ ماودلاو ةرورضلا نيب قرفلا

 ةبسنلا كاكفنا مدع نيعأ ماودلا مث .كلفلل ةكرحلا ماودك اليحتسم نكي مل نإو هنع هكاكفنا

 ِقاذلا ماودلاب ةهجوملا يف مكحلا ناك نإف «يفصو وأ يتاذ امإ عوضوملا نع ةيبلسلا وأ ةيباجيإلا

 ............... . ةدوحوم عوضوملا تاذ ماد ام عوضوملا نع ةبسنلا كاكفنا مدعب يأ

 هنيب ضرألا ةلوليح نأ رهاظف ءسمشلا ءايض نم دافتسم رمقلا رون نأ نفلا اذه ريغ يف ررقت دق هنإف :فسخنم

 (ليعامسإ).نيعملا تقولا اذه يف املظم هنوك نم دبالف ءةءاضإلا كلت نم ةعنام سمشلا نيبو

 ةرورضلاب ةيرورضلا ةدام يف ققحتيف «نيعم تقو يف عوضوملا تاذل امزال اضرع نوكي اهومحم و :ةقلطم ةيتقو

 يقو نيعم ريغ تقو يف ال عوضوملا تاذل امزال اضرع اضيأ اهومحم نوكيو :ةقلطم ةرشتنم .سكع الو

 .ةقلطملا ةيتقولاك .ققحتلا

 عيشلا نع هک اكفنا لاحتشا اهلك ءيشلا لاف ؛ةرورضلا نه ہعأ ماودلاف :خإ كنيع هكاكفنا مدع ماودلاو

 ناك اذإ فالخب «لاحما عوقو مزليف تاقوألا ضعب يف ةنع اكفنم نوكيف الإو ءةتبلا امئاد هل هتوبث نوكي رخآلا

 انكمم كاكفنالا نوكي نأ زاوحل ؛ايرورض هتوبث نوكي نأ مزلتسي ال هنإف ؛ادبأو الزأ رخآلا نع كفنم ريغ ءيشلا
EY Eةرورضلا نع ماودلا قارتفا ةدامت ليثمتلا ينو .كلفلل ةكرحلا ماودك لعفلاب هعوقو بجي ال نكمملا نإف ؛عقاو ريغ ةروضلا ءىع ماودلا قا تا ةداع اثمتلا قو .كلفلل ةك ىلا م 1  

 (ليعامسإ).رهاظ ةرورضلا تققحت املك ماودلا ققحت نإف ؛ةرورضلا نم معأ ماودلا نأ ىلإ ةينمض ةراشإ

 اقدص ةرورضلا نم اقلطم معأ وهف «ن وکي ان دق ۾ ةر ورضلا عم نوحي دق ماودلاف :*ةايحتسم نكي , باو

 (دبع).اقلطم صوصح و مومع امهنيب ۾



 طئاسبلا ماسقأ ۱۰١ تاقيدصتلا

 EEE EEE ةماع ةقلطمف اهتيلعفب وأ «ةماع ةيفرعف

 نإ وأ ناونعلا فصولاب ماودلا دييقت مدعل ؛ةقلطمو «ماودلا ىلع اهامتشال ؛ةمئاد ةيضقلا تيم
 يناونعلا فصولا ماد ام عوضوملا تاذ نع ةبسنلا كاكفنا مدعب يأ يفصولا ماودلاب مكحلا ناك

 نم لب ةبلاسلا ةيضقلا نم ىععملا اذه نومهفي فرعلا لهأ نأل ؛ةيفرع تيم تاذلا كلتل اتبا
 ام تباث مكحلا اذه نأ اومهف عباصألا كرحتم بتاك لك :ليق اذإف ؛قالطإلا دنع اضيأ ةبجوملا
 يأ :اهتيلعفب وأ :هلوق .اهركذ ءيجيس يلا ةصاخلا ةيفرعلا نم معأ اههوكل ؛ةماعو ءابتاك ماد
 17 ةققحتم ةبسنلا نوكب اهيف مكح ىلا يه ةماعلا ةقلطملاف .لعفلاب ةبسنلا ققحتب

 ظفل لدبأ اذإ اضيأ ةمئادلل لاغم هنيعب ةقلطملا ةيرورضلل روكذملا لاثملا نأل ؛اهلاتم كرت :ةمئاذ ةيضقلا تيس
 (ليعامسإ).امئاد رجحب ناسنإلا نم ءيش الو امئاد ناويح ناسنإ لك :لاقي نأب ماودلاب "ةرورضلا"

 .يرورضب سيل اهعم ةيرورضلا ققحتف «عوضوملا تاذ تاقوأ عيمج يف ةمزال ةصاخ نوكي اهلومحمو :ةمئاد
 ةرورضلا ةدام يفف يتاذلا ماودلا ةدام يف تققحت اذإو «ءعوضوملا فصول ةمزال ةصاخ نوكي اهومحمو :ةيفرع

 امن عملا اذه نأل ؛ةبلاسلاو ةبجوملا نم :لقي مل امنإ :ةبجوملا نم لب .سكع الو ىلوألا قيرطلاب ققحتي ةيفصولا
 نإف ؛ساوحلا لطعم مئان لكو عباصألا كرحتم بتاك لك :لثم ءاهضعب يف ةبجوملا يقو ةبلاسلا داوم عيمج يف وه
 امئان ماد ام امئاد مئانلل تباث ساوحلا لطعتو ابتاك ماد ام امئاد بتاكلل عباصألا كرحت نأ نومهفي فرعلا لهأ

 مل ام ابتاك ماد ام امئاد بتاكلل تباث ناسنإلا نأ هنم نومهفي ال مهإف ؛ناسنإ بتاك لك :انلوقك «ضعب نود

 داوم عيمج يف عملا كلذ فرعلا مهف مهوتل ةبجوملاو ةبلاسلا نم :لاق ولف ءابتاك ماد ام امئاد :انلوقب حرصي
 عيمج نم ةبجوملا نم لب ةبلاسلا ةيضقلا نم :هلوق نيعمف «تايلك نفلا اذه يف ةدروملا ماكحألا نأل ؛اضيأ ةبحوملا
 همهف ام ةيضقلا هذه دافم ناك الو :خإ مكحلا اذه نأ اومهف ای ةيسيولا' نفسي یم لب انآ ةيتتفقلا اوف
 «يتاذلا ماوداللاب ةديفم ةماع ةيفرع اهنيعب اهإف :معأ اهوكل (دبع).ةيفرع تيمسو فرعلا ىلإ تبسن فرعلا لهأ

 (ليعامسإ) .ديقملا نم معأ نوكي قلطملا نأ كش الو
 يف لعفلا ىلإ جرح مث ةوقلاب نوكي نأ نم معأ ةوقلا لباقم انهه لعفلاب فنصملا دارم :لعفلاب ةبسنلا ققحتب يأ
 اقرافم اضرع نوكي اهومحمو :ةماعلا ةقلطملاف (يرتسوش).ماودلاو رارمتسالا ىلع وأ لابقتسالا وأ يضاملا وأ لاح ا
 .يرورضب سيل ماعلا ةدام يف صاخلا ققحت و اهمعأ اهنأل ؛ةقباسلا اياضقلا داوم يق ققحتيو عوضوملا تاذ نع



 طئاسبلا ماسقأ 1 تاقيدصتلا

 تلا او ده رجلا Em Sm EG GES LE O oO لا SG 187 اذه «ةماع ةنكممف اهفالخ ةرورض مدعب وأ

 دنع ةيضقلا نم موهفملا وه اذه نأل ؛ةقلطملاب اهتيمستو «ةثالثلا ةنمزألا دحأ يف يأ لعفلاب

 نم معأ اك وكل ؛ةماعلاب و «تاهجلا نم كلذ ريغ وأ ماودلاب وأ ةرورضلاب اهديبقت مدعو اهقالطإ

 مكح اذإ يأ :اهفالح ةرورض مدعب وأ :هلوق .ء يججيس ام ىلع ةيرورضاللاو ةمئاداللا ةيدوجولا

 ماعلا ناكمإلاب بتاك ديز :انلوق :وحن ءايرورض سيل اهيف ةروكذملا ةبسنلا فالخ نأب ةيضقلا يف

 77*25 ةماعو «ةرورضلا بلس وهو ناكمإلا ىلع اهلامتشال

 فيرعت نم جرخي هنإف ؛لطاب ةثالثلا ةنمزألا دحأب "لعفلاب" ريسفت نإف :رظن هيف .ةثالثلا ةنمزألا دحأ يف يأ :لعفلاب

 هنأ ىلع اهتحت ةلخاد امأ عم كلذ ريغو مق بحاولا :انلوقك «نامزلا نم اهرب اهعوشوم نكي يلا ةماعلا ةقلطملا

 لدب لاقي نأ باوصلاف .ةوقلا لباقي ام لعفلاب دارملا لب ىفخي ال امك ةقلطملاو ةرشتنملا نيبو اهنيب قرف ذئئيح ىقييال
 (ليعافسإ) .هفيناصت ضعب يف اضيأ فنضلا مالك نم رهظي امك "ةلمجلا يف ينأ" ةثالثلا ةنمزألا دحأ ىف يأ :هلوق

 .امب تيم ةقلطملا ةيضقلا موهفم ئعملا اذه ناك املف :ةيضقلا نم موهفملا .لعفلاب ةققحتم ةبسنلا نوك يأ :اذه

 ةيتاذلا ةرورضاللاب :ةيناثلاو يتاذلا ماوداللاب ةديقملا ةماعلا ةقلطملا نع ةرابع :ىلوألا نأل :لإ ةيدوجولا نم معأ

 عمم. ةبجوملا يف ناكمإلاف «ةيبلس اهفالخف ةيباجيإ ةيضقلا تناك نإف :ةروكذملا ةبسنلا فالخ .ءيجيس امك

 سيل اههباجيإ نأ نعم ةبلاسلا يف ناكمإلاف «ةيباجيإ اهفالخف ةبلاس تناك نإو ءايرورض سيل اهبلس نأ

 معألا معأو اياضقلا معأ ةيلعفلاو ؛ةيلعفلا نم معأ اهأل ؛قرافم ضرع اضيأ اهنرمدعو :ةنكفشا داغر ارور

 .سكع الو اياضقلا رئاس داوم ف ققحتف اياضقلا رئاس نم معأ األ ؛معأ

 عوقولا يأ مكحلا نم اهيف دبال ةيضقلا نإف ؛ةقيقح ةيضق تسيل ةماعلا ةنكمملا نأ ىلإ مهضعب بهذ :ةنكمم

 ةيضقلا نم مسق ةبجوملا نإف ؛ةبجوم نوكت فيكف ةيضق نكت مل اذإو ؛هيلع ةلمتشم ريغ هنأ كشالو «عوقواللاو
 جه ىلع نوكي نأ نم معأ توبثلا سفن نع ةرابع عوقولا يأ مكحلا نأل ؛أطخ كلذ نأب مهضعب هضقن دقو

 فعضأ ناكمإلاو «ةيلعفلا مكحلا نم ردابتملا نأ رمألا ةياغ ءمكحلا ىلع ةدئاز ةيفيك ناكمإلاف ءال وأ ةيلعفلا

 وه ردابتملا نأ عم يهذلاو يحراخلا دوحوملل لماش معأ دوجولا نأ امك ةيمومعلا يف رضي ال هنكل جرادملا

 (ليعامسإ).ءامكحلا دنع ررقت امك يجراخلا نم فعضأ نهذلا دوجولاو «يجراخلا دوجولا



 ةلمج نم ةروكذملا ةينامثلا اياضقلا يأ :طئاسب هذهف :هلوق .ةصاخلا ةنكمملا نم معأ اموكل

 وأ طقف اباجيإ امإ اهتقيقح نوكت ام يهو :ةطيسب امإ ةهجوملا ةيضقلا نأ ملعا .طئاسب تابجوملا

 باجيإ نم ةبكرم اهتقيقح نوكت ىلا يهو :ةبكرم امإو «ةينامثلا تاهحوملا نم رم امك طقف ابلس

 «بيكر ت ظفللا يف ناك ءاوس ةلقتسم ةرابعب اروكذم اهيف يناثلا ءزح لا نوكي ال نأ طرشب بلسو

 ءيش ال يأ يلس مكح ىلإ ةراشإ "امئاد ال" :انلوقف ءامئاد ال لعفلاب كحاض ناسنإ لك :انلوقك

 ناكمإلاب بتاك ناسنإ لك :انلوقك «بيكر ت ظفللا يف نكي مل وأ «لعفلاب كحاضب ناسنإلا نم

 عيش الو ماعلا ناکمإلاب بتاك ناسنإ لك يأ ناتماع ناتنكمم ناتيضق عملا يف هنإف ؛صاخلا

 ا . . . . . . . . ٍكقيح بلسلاو باجيإلا يف ةربعلاو ماعلا ناكمإلاب بتاكب ناسنإلا نم

 امك نيتماعلا نيتنكمملا نم ةبكرم اهنأكف «نيفرطلا الك نم ةرورضلا بلسب اهيف مكحلا نإف :ةصاخلا ةنكمملا

 ةقلطم ةيتقوو ةماع ةيفرعو ةماع ةطورشمو ةقلطم ةمئادو ةقلطم ةيرورض :ةينامثلا اياضقلا (ليعامسإ) .ملعتس
 لدي ال نأب بيكرت ءزجلا كلذ ىلع لادلا ظفللا يف يأ :ظفللا يف .ةماع ةنكممو ةماع ةقلطمو ةقلطم ةرشتنمو

 لديال ةغللا بسحب صاخلا ناكمالا ظفل نإف ؛مهحالطصا بسحب لب ةروكذملا ةبسنلا بلس ىلع ةغللا بسحب

 (دبع).حالطصالا بسحب لب ماعلا ناكمإلاب ةروكذملا ةبسنلا بلس ىلع

 ةرورضلا بلس رابتعابف ؛نيبتاحلا نم ةرورضلا بلس نغ ةرابع صاخلا ناكمإلا نإف :ناتماع ناتنكمم ناتيضق

 ةبجوم لصحي بلسلا بناج نع ةرورضلا بلس رابتعابو ةماع ةئكمم ةبلاس ةيضق لصحي باجيإلا بناج نع
 ال رهاظ ةماعلا ةنكمملا ريغ يف ةطاسبلاب مكحلا نأ وهو :ثحب انههو :ناتماع ناتنكمت (ليعامسإ).ةماع ةنكمم

 هحتا قفاوملا بناجلا يف مكحلا ىلع ةلمتشم ةماعلا ةنكمملا :انلق ول ذإ ؛ءافح اهيفف ةماعلا ةنكمملا امأو «هيف ةرتس

 مكحلا ىلع ةلمتشم نكت مل اإ :انلق نإو ؟ةطيسب نوكت فيكف نيفلتخم نيمكح ىلع ةلمتشم ريدقتلا اذه ىلع اأ

 ىلع ةيضق نكت مل ةنكملا نأ هحتا علاطملا حرش يف روكذملا وهو مهتارابع نم رهاظلا وه امك قفاوملا بناجلا يف
 (يرتسوش).زوجتلاب كسمتي نأ الإ مهللا ؟ةطيسب اهلعج يف هجولا امف ريدقتلا اذه
 باجيإلا نم ةبكرم تناك امل ةبكرملا ةيضقلا ةقيقح نأ نم يناثلا ملعملا هلكشتسا امل عفد :باجيإلا يف ةربعلاو

 (دبع).لطاب امهيف ةيضقلا راصحناف «ةبلاس الو ةبجوع. تسيل يهف لكشملا ىثنخلاك تناكف «بلسلاو



 تابكرملا ماسقأ ١ تاقيدصتلا

 ماو وسم اال اه 1 2018 اه م6 8 13 يتاذلا ماوداللاب ناتقلطملا ناتيتقولاو ناتماعلا ديقت دق ۾

 ةظيسب ةيضقا دييقتب لصحت اغإ ةبكر ملا ةيضقلا نأ اضيأ ملعاو .ةيضقلا لصأ وه يذلا لا کا
 :هلوق .ةماعلا ةيفرعلاو ةماعلا ةطورشمل يأ :ناتماعلا :هلوق .ةرورضاللاو ماوداللا لثم ديقب

 نأ يتاذلا ماوداللا ىعمو :َيباذلا ماود اللاب :هلوق .ةقلطملا ةرشتنملاو ةقلطملا ةيتقولا يأ :ناتيتقولاو

 ............ (ةدوجوم عوضوملا تاذ ماد ام ةمئاد تسيل ةيضقلا يف ةروكذملا ةبسنلا

 ةقيقحلا ليبس ىلع امإ لوألا ءزجلا رابتعاب ةبكرملا ةيضقلا ىلع ةبلاسلاو ةبجوملا قالطإ :ليق نإ :لوألا ءزجلاب

 لك نوكي نأ دبالف «يلقع رصح ةبلاسلاو ةبجوملا ىلإ ةيضقلا ةمسق نإف ؛ياثلا ىلإ ليبس ال «زاجبلا قيرط ىلع وأ

 ةبجوملا يف ةلخاد ةبكرملا ةيضقلا نوك نأل ءاضيأ لوألا ىلإ ليبس الو «ةقيقحلا ىلع نيمسقلا دحأ يف ةلخاد ةيضق
 نأ ب .امهدحأ يف نيمسق نم بكرملا لوخد ةلاحتسال ؛نالطبلا رهاظ ةقيقحلا ليبس ىلع ةيلاسلا وأ

 نإف «نيتيضقلا نيب ظفللا ف بيكر تلا مدعل ؛ةقيقحلا يف ةدحاو ةيضق ةرورضاللاو ماوداللاب ةديقملا ةيضقلا

 نأ لاخلاف «هل ةربغ ال :اولاق اذهلو ءدحاو رمأ هديق عم ديقملا نأ تعم امأ .ةيلاسف ةبلاس نإو ةبجومف ةبخوف

 «حيحصلا بهذملا ىلع مازتلالاب ىرخأ ةيضق اهنم مهفي يلا ةرورضاللا وأ ماوداللا ةهجب ةهجوم ةبكرملا ةيضقلا
 (دبع).مهفاف .ةقيقح نيتيضق نم كانه بيك رت الف

 ةموهفم ىلوألا ةيضقلاف لوألا ءزحلاب ةبلاسو ةبحوم ةبكرملا ةيضقلا نوك يف رابتعالا نأ نعمه :لوألا ءزجلاب

 ولو «ةبلاس يناثلا ءزجحلا ناك نإو ةبجوم ةيضقلا نوكت ةبحجوم ناك ولف «ةيضقلا لصأ اهوكل ؛ةلقتسملا ةرابعلاب

 ةبحججوم تيان دع كحاض ناسنإ لك :انلوقف .ةبحجوم يناثلا ءزجلا ناك نإو ةبلاس ةيضقلا نوكت ةبلاس ناك

 ناتيتقولا :امهل لاق امنإ :خل ! ةقلطملا ةيتقولا يأ (ليعامسإ).ةبلاس صاخلا ناكمإلاب بتاكب ناسنإلا نم ءىش الو

 امهف «راشتنالا ليبس ىلع ةيناثلا يقو نييعتلا ليبس ىلع لوألا يف ءامهيلك يق ةربتعم تقولا نأل ؛نيتقلطملا نود

 ةمئادلاو ةقلطملا ةيرورضلا دارملا نأ ىلإ مهولا بهذي هلعل هنإف ؛نيتقلطم :لاق اذإ ام فالخب ةهبش الب ناتيتقو

 (ليعامسإ).ءيجيس امك يتاذلا ماوداللاب امهدييقت حصي ال هنأ ىلع ةقلطملا

 هموهفم يف ربتعملا هنأل ؛يتاذلا ماوداللاب مكحلا دييقت ةصاخلا ةطورشملا موهفم يف اوربتعا اغإ :ياذلا ماود اللاب

 ةيفصولا ةرورضلا اهافانل ؛اعطق حيحص ريغف ةيفصولا ةرورضاللاو يفصولا ماوداللاب هدييقت امأو .احالطصا

 ىرحأ دويقب هدييقت امأو اهماع ىف ةربتغملا

 (يرتسوش).اهرئاظن هيلع سقو ءاحالطصا

0 
 بأ

 هيف ربتعي ملف ام* ريغ 0 ةيتادلاو ةيلزألا 2و ااا اسس اک نإ



 تابك رملا ماسقأ ۰٥ تاقيدصتلا

 ةماعلا ةقلطملا ديقت دقو .ةرشتنملاو ةيتقولاو ةصاخلا ةيفرعلاو ةصاخلا ةطورشملا ىمستف

 ةفلاخم ةماع ةقلطم ةيضق ىلإ ةراشإ نوكيف ةثالثلا ةنمزألا نم نامز يف ةعبلأ اعقاو اهضيقن نوكيف

 ةديقملا ةماعلا ةطورشملا يه :ةصاخلا ةطورشملا :هلوق .مهفاف .مكلا يف ةقفاومو فيكلا يف لصألل

 ءيش ال :يأ ءامئاد ال ابتاك ماد ام ةرورضلاب عباصألا كرحتم بتاك لك :وحن «قاذلا ماوداللاب

 ماوداللاب ةديقملا ةماعلا ةيفرعلا ىه :ةصاخلا ةيفرعلاو :هلوق .لعفلاب عباصألا كرحتم بتاكلا نم

 لك يأ امئاد ال ابتاك ماد ام عباصألا نكاسب بتاكلا نم ءيش ال ماودلاب :انلوقك «قاذلا

 ةرشتنملاو ةقلطملا ةينقولا تدق ل :ةرشتنملاو ةيتقولاو :هلوق .لعفلاب عباصألا نكاس بتاك

 «ةرشتنم ةيناثلاو ةيتقو ىلوألا تيمسف قالطإلا ظفل امهيمسا نم فذح قاذلا ماوداللاب ةقلطملا

 يف لصألل ةفلاخملا ةماعلا ةقلطملا وه اذهو «ةنمزألا نم نامز يف اعقاو ةبسنلا كلت ضيقن يأ :اهضيقن نوكيف

 .ماودلا ىلإ ال ةبسنلا ىلإ عجار "اهضيقن" :هلوق ريمضف .ماوداللا روكذملا ئعملل مزال ضيقنلا اذهف «فيكلا

 نوكي تاذلا ماد ام ماودلا عفترا اذإ هنأل :خلإ اهضيقن نوكيف (دبع).لاقيو ليق ام ىلإ رظنت الو مقتساو مهفاف

 (دبع).ءيجي ام ىلع ةماعلا ةقلطملا ةمئادلا ضيقنو «نيضيقنلا عافترا عانتمال ؛ةتبلا اعقاو ماودلا كلذ ضيقن

 ناسنإلل ةمئادب تسيل ةباتكلا نأ "امئاد ال" ئيعمف امئاد ال لعفلاب بتاك ناسنإ لك :انلق اذإف :ةتبلا اعقاو

 بلس نإف ؛ةتبلا ةنمزألا نم نامز يف اعقاو ةباتكلا بلس نوكيف «ةمئاد نكت مل اذإف ةدوحوم ناسنإلا تاذ ماد ام

 (ليعامسإ).فلحخ اذه .ةرتسم ةباتكلا توبث نوكي نأ مزل لعفلاب اعقاو نكي مل ول ةباتكلا

 فيكلا يف لصألل ةفلاخم هنم ةموهفملا ةماعلا ةقلطملا نأ الإ ماود اللا نعم نايب نم مرلي ال هنأ ىلإ ةراشإ :مهفاف

 ءيش ال :ةبلاسلا لاثمو :لعفلاب عباصألا كرحتم (ليعامسإ).الف مكلا يف لصألل ةقفاوم اوك امأو «تملع امك

 .لعفلاب عباصألا نكاس بتاك لك يأ امئاذ ال ابتاك ماد ام ةرورضلاب عباصألا نكاسب بتاكلا نم

 نم ءيش ال يأ امئاد ال ابتاك ماد ام عباصألا كرحتم بتاك لك :انلوقكو :خلإ ءيش ال ماودلاب :انلوقك

 ةبلاسلاو ةبجوملا نأ ىلع اهيبنت ؛ةبجوملاب قباسلا يفو ةبلاسلاب انهه لثم امنإو «لعفلاب عباصألا كرحتمي بتاكلا

 (ليعامسإ) .امهدحأب لثملل ضاصتخا الو ليثمتلاب دوصقملا ءادأ يف نايس

 دق بولطملا نأل :تلق ؟ةديقم ةرشتنم ةيناثلاو ةديقم ةيتقو ىلوألا مست مل مل :تلق نإف :خلإ ىللوألا تيت

 (ليعامسإ).هيلإ ةجاحلا امف راصتخالا عم ةديقم افوكب دييقتلا نودب لصح



 تابكرملا ماسقأ ١.5 تاقيدصتلا

 تقو ةرورضلاب فسخنم رمق لك :وحن «يتاذلا ماوداللاب ةديقملا ةقلطملا ةيتقولا يه ةيتقولاف

 ةديقملا ةقلطملا ةرشتنملا يه ةرشتنملاو «لعفلاب فسخنم. رمقلا نم ءيش ال يأ امئاد ال ةلوليحلا

 لك يأ امئاد ال ام انقو ةرورضلاب سفنتم. ناسنإلا نم ءيش ال :انلوق :وحن «يتاذلا ماوداللاب

 ةروكذملا ةبسنلا هذه نأ ةيتاذلا ةرورضاللا نعم :ةيتاذلا ةرورضاللاب :هلوق «لعفلاب سفنتم ناسنإ

 ؛اهضيقن ناكمإب امكح اذه نوكيف «ةدوحوم عوضوملا تاذ ماد ام ةيرورض تسيل ةيضقلا يف

 ةيتاذلا ةرورضاللا دافم نوكيف ءرم امك لباقملا فرطلا نع ةرورضلا بلس وه ناكمإلا نأل

 TY ؛ةيرورضاللا ةيدوحولا ::هلوقا .شيكلا نأ لصألل ةفلاتغ ةماح ةنكمم

 ةمزال ةماعلا ةنكمملا نأ ال روهشملا وه امك ةماعلا ةنكمملا نعم نيع ةروكذملا ةبسنلا هذهف :2! ةبسنلا هذه نأ

 ظفلب حراشلا تأي مل اذهلو ؛امازتلا ال ةقباطم ةماعلا ةنكمملا ىلع لدت ةرورضاللاف «ةروطسملا ةبسنلا كلتل

 نأل ؛امازتلا ةماعلا ةقلطملا ىلع ماوداللا لثم ةماعلا ةنكمملا ىلع لدت ةرورضاللا نأ قيقحتلاو .اهمومعل ؛ةراشإلا

 ةديقملا ةبسنلا ةيفيك اهانعم اضيأو «مات يبيكرت نعم ةماعلا ةنكمملا عمو صقان يأ يدارفإ نعم ةرورضاللا ننعم
 ةحيرص ةماع ةنكمم اهانعم ناك ولو !ال فيك ءا ةفلاخملا ةبسنلا ةيفيك امهم دوصقملا ماعلا ناكمإلاو ءاهنم

 مدع ةقباطم ةرورضاللا نعم قحلاو .ةبكرم ةدحاو ةيضق ال لعفلاب نيتيضق اهيلع ةلمتشملا ةبكرملا تناكل

 ةيبلسلا ةبسنلا ناكمإ مزلتسي ئيعملا اذهو ءاهضعب وأ الك اهعوضوم دارفأل ةيبلسلا وأ ةيباجتاإلا ةبسنلا ةرورض

 ةنكمم نيناكمإلا نيذه نم لك و «يناثلا ىلع ةيئزجلا وأ ةيلكلا ةيباجيإلا ةبسنلا ناكمإو لوألا ىلع ةيئرحلا وأ ةيلكلا

 :فنصملا نم يتالا لوقلا هيلع لديو «بلسلاو باجيإلا يف اه ةفلاخمو ةيئزحلاو ةيلكلا يف ةبسنلا كلتل ةقفاوم ةماع

 ىلإ ةراشإ ةراشإلا ظفلف ةماع ةنكمم ىلإ ةرورضاللاو ءةماع ةقلطم ىلإ ةراشإ ماوداللا نأل ؛تابكرم هذهو

 (ليعامسإ).دحاو جف ىلع ةماعلا ةنكمملاو ةماعلا ةقلطملا

 ةيواستم ةرورضاللاو ماوداللا نأ نف افنآ تفرع ام قحلاو ماعلا ناكمإلاب اک ةروربضاآللا يأ :ادش ن وكيف

 دري ىح ةراشإلا ظفل كارتشاب لوقلا ىلإ ةحاح الف ءامازتلا ةماعلا ةنكمملاو ةماعلا ةقلطملا ىلع ةلالدلا يف مادقإلا

 ردابتملا نأ امك ةحيرضلا ريغلا ةلالدلا اهنم ردابتملا ذإ ؛رهاظلا بسحب نيتلالدلا نيب اكرتشم سيل ةراشإلا ظفل نأ

 (دبع).رخآ اظفل ةراشإلا لدب دروي نأ فنصملا ىلع ناكف «يقباطملا ئععملا وه نيعملا نم



 تاّبكرملا ماسقأ RY 0 تاقيدصتلا
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 ىلع اهامتشالو تاقوألا نم تقو يف اهدوحوو ةبسنلا ةيلعف وه ةماعلا ةقلطملا ىنعم نأل

 ناسنإ لك :وحن «ةيتاذلا ةرورضاللاب ةديقملا ةماعلا ةقلطملا يه ةيرورضاللا ةيدوجولاف ةرورضاللا

 نم ةبكرم يهف «ماعلا ناكمإلاب سفنتك. ناسنإلا نم ءيش ال يأ ةرورضلاب ال لعفلاب سفنتم
 ماوداللا ديق امنإ «قاذلا ماوداللاب وأ ةبلاس ىرخألاو ةبجوم امهادحإ «ةماع ةنكممو ةماع ةقلطم

 فصولا بسحب ماوداللا يفانت ةرورض ؛حيحص ريغ يفصولا ماوداللاب نيتماعلا دييقت نأل ؛ياذلاب

 اذه نكل اضيأ يفصولا ماوداللاب نيتقلطملا نيتيتقولا دييقت نكمي !معن .فصولا بسحب ماودلا عم

 يتاذلا ماوداللاب عبرألا اياضقلا هذه ٌدييقت حصي امك هنأ ملعاو .مهدنع ربتعم ريغ بيكر تلا

 ةماعلا ةطورشملا ىوس ام دييقت حصي كلذك و «ةيتاذلا ةرورضاللاب اهدييقت حصي كلذك

 يأ دوحجولا نعم ىلع ةلمتشم افوكل ؛ةيرورضاللا ةيدوحجولا ةيضقلا هذه تيم امنإ نعي :ةماعلا ةقطلملا نعم نأل

 دييقتلا نأل ؛لاوحألا عيمج يف يأ :يياذلاب ماوداللا ديق امنإ (ليعامسإ).ةيتاذلا ةرورضاللا ىلعو ةبسنلا ةيلعف

 (دبع).حيحص ريغ ضعبلا يفو ربتعم ريغ حيحص ضعبلا يف هنأل ؛حيحص ريغ عيمجلا يف يفصولا ماوداللاب
 يفصولا ماوداللاب انديف ولف ءايفصو اماود ةماعلا ةيفرعلاو ةماعلا ةطورشملا يأ نيتماعلا 5 نأ عي : فانت ةرورض

 بسحب ماودلا مدعو فصولا بسحب ماودلا نيب ةافانم ال هنإف ؛ياذلا ماوداللا فالخب نيضيقنلا عامتجا مزل

 ماود اهيف ن وكيف «يفصولا ماودلا نم صخأ يهو «ةيفص و ةرورض ةماعلا ةطورشملا ق نأ ملعن انأل ؛تاذلا

 (دبع).فصولا بسحب ماودلا ةماعلا ةطورشملا يف سيل هنأ رضي الف «ةماعلا ةيفرعلا يف امك «ةتبلا يفصو

 تقو يف وأ ةينقولا يف امك «نيعملا تقولا يف ةيرورض ةبسنلا نأ ةيضقلا يف مكحلا نوكي نأ نكمي وأ :خلإ نكمي
 دييقت نإ :هريرقت لحد عفد :خلإ نكل عناغزبإ: قضصولا ماذا ام امتاذ سيلا تأ امتاق ال ةريققتملا ق املك ءام

 ماوداللاب امهدييقت ربتعملاو ربتعم ريغ هنأ :عفدلا لصاحو ؟هديقي م ملف يفصولا ماوداللاب نكمي نيتقلطملا نيتيتقولا

 ةربتعم ريغ اهنكل ئععملا ثيح نم القع ةحيحص ةيضقلا نوكي امر ذإ :مهدنع ربتعم ريغ .هب دّيق اذلف قاذلا

 ثوحبملاو يئزح اهعوضوم نأل ؛ةيضقلا هذه نع ثحبي ال هنإف ؛مئاق ديرك نفلا اذه يف اهنع ثوحبم ريغو

 ريغو ةحيحصلا اياضقلا ليصفت مالكلا اذه نم هضرغ :خلإ هنأ ملعاو (ناهرب).تايلكلا وه نفلا اذه يف اهنع

 .اقلطم ةرورضاللاو ماوداللاب دييقتلا دعب ةربتعملا ريغو ةربتعملو ةحيحصلا



 تابكر ملا ماسقأ ١٠٠١8 تاقيدصتلا
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 اياضقلا كلت نم لك ةظحالم نم ةلصاحخلا تالامتحالاف .ةيفصولا ةرورضاللاب ةلمحلا كلت نم

 ةحيحص اهنم ةعبرأو ةحيحص ريغ اهنم ةثالث ءرشع ةتس ةعبرألا دويقلا كلت نم لك عم عبرألا

 55 عطر ق فرا ةر وسال اف اه نكم كلذ قيتيتاقلا ةرورضاإللاو

 ةيالثلا تالمتحلا هذه 5 يفصولا 1 اا ماوداللاب اذكو «ةيفصولا ةرورضاللاب اهدييقت

 ءيجيس لب ةيلإ انرشأ اهيف رصحتي ل بيك علا نأ ملعي نأ يعبني و .مهدنع س ريق ایا

 آ ضعب ىلإ ةراشإلا

 ةعبرألا دويقلا نم دحاو لكب عبرألا اياضقلا نم لك دييقتب ةحراخلا تالامتحالا يأ :ةلصاحلا تالامتحالاف

 (ليعامسإ).رشع ةتنس هنم لصخي اهسفن يف تبرض اذإ تدين ةر قيام

 ماوداللا يفانت ةرورضب ةماعلا ةيفرعلا دييقت :يناثلاو .يفصولا ماوداللاب ةماعلا ةطورشملا دييقت :لوألا :اهنم ةثالث

 ريغ اًضيأ هنإف ؛ةيفصولا ةرورضالللاب ةماعلا ةطورشملا دييقت :ثلاثلاو .رم امك «هبسحب ماودلا عم فصولا بسحب

 (ليعامسإ) .ةماعلا ةطورشملا ىوس ام دييقت حصي اذكو :هلوق نم مهفي امك «حيحص

 (ليعامسإ).يتاذلا ماوداللاب نيتيتقولاو نيتماعلا ديبقت يأ نتملا يف ةعبرألا ةروكذملا تالامتحالا يهو :اهنم ةعبرأو

 ف ةريتعم ريغ انفأ الإ ةي ةعبسلا جورخ دعب رشع ةتس نم ةيقابلا ةعستلا تالامتحالا يأ :ةيقابلا ةعستلاو

 نيتيتقولا دييقتو «يفصولا ماوداللاب نيتيتقولا دييقتو «ةيتاذلا ةرورضاللاب نيتيتقولاو نيتماعلا دييقت يهو «نفلا

 (ليعام“إ).ةيفصولا ةرورضاللاب ةماعلا ةيفرعلاو
 ماوداللا وأ ةيفصولا ةرورضاللاب ةديقملا ةماعلا ةنكمملاب 5-5 ضرعتي مو «فنصملا امه ضرعتي مل اذلو :ةربتعملا ريغلا

 ةرورضاللاو ماوداللاب نيتيتقولاو نيتماعلا دبيقت الإ سيل نفلا يف ربتعملاف .نفلا يف ةربتعم ريغ افوكل ؛يفصولاو يتاذلا
 (ليعامسإ) .ةعبس نفلا يف ةربتعملا تابكرملا تراص اذلو ؛نيتيتاذلا



 تاّبكرملا ماسقأ ١6 ١١ 1 تاقيدصتلا

 قفاوملا بناجلا نم ةرورضاللاب ةماعلا ةنكمملا ديقت دقو ةمئاداللا ةيدوحولا ىمستف

 ةماع ةقلطم ىلإ ةراشإ ماوداللا نأل ؛تابكرم هذهو .ةصاخلا ةنكمملا ىّمستف اضيأ

 جارختسا نم نكمتي انركذ امل هيبنتلا دعب نطفتملا نكل اهل اوضرعتي مل رخأ ةريثك تابيكرت نكميو
 ءيش ال :وحن «يتاذلا ماوداللاب ةديقملا ةماعلا ةقلطملا يه :ةمئاداللا ةيدوجولا :هلوق .ءاش ردق يأ

 نيتقلطم نم ةبكرم يهف «لعفلاب سفنتم ناسنإ لك يأ امئاد ال لعفلاب سفنتم. ناسنإلا نم
 نأ امك اخ قفازلل قلا نع ةرورشااللاب لوقا الاس يرغألاو ةو اعانحإ سلام

 بناحلا نم ةرورضاللاب مكحي دقف فلاخملا بناحلا نع ةرورضاللاب ةماعلا ةنكمملا يف مكح

 بلاط نع ةرورتظلا بل اأ روش نام نيك عمة رم ةيطقلا ست ءاضيأ قفاولا

 ءلباقملا فرطلا ناكمإ وه قفاوملا فرطلا ةرورض بلسو ققفاوملا فرطلا ناكمإ وه فلاحملا
 بتاك ناسنإ لك :وحن «لباقملا فرطلا ناكمإو قفاوملا فرطلا ناكمإب ةيضقلا يف مكحلا نوكيف

 بتاكب ناسنإلا نم ءيش الو ماعلا ناكمإلاب بتاك ناسنإ لك هانعم نإف ؛صاخلا ناكمإلاب

 ةصاخلا ةطورشملا يهو ةروكذملا عبسلا اياضقلا هذه يأ :تابكرم هذهو :هلوق .ماعلا ناكمإلاب

 .ةصاخلا ةنكمملاو ةمئاداللا ةيدوجولاو ةيرورضاللا ةيدوحولاو ةرشتنملاو ةيتقولاو ةصاخلا ةيفرعلاو

 يلزأ :ةثالث ماودلا مث ؛ماوداللاو ةرورضاللاو ماودلاو ةرورضلا يف ةرصحنم ريغ ةبسنلا ةيفيك نأل :رخأ ةريثك
 يصاخلا ناكمإلاو يماعلا ناكمإلا :ناعم ةعبرأ ىلع كارتشالاب لوقم ناكمإلا يه ىلا ةرورضاللاو ‹يفصوو يتاذو

 (دبع).علاطملا حرش يف روكذم اهنم لك فيرعتو «يلابقتسالا ناكمإلاو صحألا ناكمإلاو

 ءاش ردق يأ جارختسا ىلع ردتقي تاهج يه تايفيك عوضوملا ىلإ لومحملا ةبسن نأ ملع نم نإف :خلإ نكمتي

 (دبع).ركذ ام ىوس ةبك رملاو ةطيسبلا تاهجوملا نم

 لصحف «يرورضب سيل ناسنإلا نع ةباتكلا بلس نأ صاخلا ناكمإلا نم موهفملا نإف :صاخلا ناكمإلاب
 لصحف «يرورضب سيل اسيا هل ةباتكلا توبث اذكو ماعلا ناكمإلاب بتاك ناسنإ لك يأ ةماع ةنكمم ةبجوم

 (ليعامسإ).يرورضب سيل هل ةباتكلا توبث يأ ماعلا ناكمإلاب بتاكب ناسنإلا نم ءيش ال يهو ةماع ةنكمم ةبلاس
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 اط كق اخ ةيمكلا ييمفاومو ةيفيكلا يفلاخم ةماع ةنحمم ىلإ ةروةرضالللاو

 اصف
 ا

 كلذ ناك نإ ةيموزل اهيفن وأ ىرخأ ريدقت ىلع ةبسن توبشب اهيف مكح نإ ةلصتم ةيطرشلا

 اللاو ماوداللا نعم نايب يف كلذ نايب رم دقو «بلسلاو باجيإلا يف يأ :ةيفيكلا يتفلاخم :هلوق

 هيلع مكح دق دحاو رمأ ةبكرملا ةيضقلا يف عوضوملا نألف ةيئرحلاو ةيمكلا يف ةقفاوملا امأو .ةرورض
 يف ناك دارفألا لك ىلع لوألا ءزجلا يف مكحلا ناك نإف «بلسلاو باجيإلاب نيفلتخم نيمكحب

 :اممب ديق امل :هلوق :ناثلا يف اذكف لوألا يف ضعبلا ىلع ناك نإو ءاهلك ىلع ًاضيأ يناثلا ءزجلا
 ريدقت ىلع :هلوق .ةيضقلا لصأ نعي ةرورضاللاو ماوداللاب يأ امه تديق يتلا ةيضقلا يأ

 اناويح ديز نكي مل املك" :انلوقف .نيتفلتخم وأ نيتيبلس وأ نيتيتوبت ناتبسنلا تناك ءاوس یرحأ

 ١ 5 82 ‹نيتبسنلا لاصتاب اهيف مكح ام ةبجوملا ةلصتملاف ؛ةبجوم ةلصتم "اناسنإ نكي مل

 :هلوقو ءاممل ةفص وأ ةماع ةنكممو ةماع ةقلطم نع لاح "ةيفيكلا فلاخم" :هلوق نأ ملعا :لإ ةيفيكلا يتفلاخم

 ىلع ةقفاوملاو ةفلاخملاب قلعتم "اممي ديق امل" :هلوقو ءامض ةفص دعب ةفص أ لا دعي لاخ "ةيمكلا ققفاوم"

 نع ةيمكلاو بلسلاو باحجيإلا نع ةرابع ةيفيكلاو «ةرورض اللاو ماود اللا ىلإ دئاع ةينثتلا ريمضو عزانتلا ليبس
 (يئرتسو للا رؤنإةيئرمباو ةيلكلا
 ؛ماوداللا نعم نايب نم رهظي مل ةيئزحلاو ةيلكلا يف لصألل ةقفاوم ةيضقلا هذه نوك :خإ ةقفاوملا امأو
 (ليعامسإ).مهفاف .هيلإ ءامبإلا رم امك يدارطتسا ماوداللا عم قيقح ىلع عيرفتلا يف هلوخدو
 هيلإ عجار عوفرملا ريمضلاو لصألا يه يلا ةيضقلا ةلوصوملا "ام" نم دارملا نأ هب يعي :خإ يتلا ةيضقلا يأ

 ةنكمملاو ةماعلا ةقلطملا ىلإ رورجملا ريمضلا عاحرإ مهضعب زوج دقو «ةرورضاللاو ماوداللا ىلإ رورحجا ريمضلاو
 (ليعامسإ).امهنم نيتموهفملا نيتيضقلاب ال ةرورضاللاو ماوداللاب وه امنإ دييقتلا نإف ؛كيكر هنأ كش الو ةماعلا
 عولطلا توبث ريدقت ىلع دوحوم راهنلا :انلوق لثم ىلع قداص ةلصتملا فيرعت نأ مهوتي الو :خلإ ريدقت ىلع
 ددعلا ةيجوز :انلوق ىلع قداص ةلصفنملا فيرعتو سمشلا عولط توبثل لصتم راهنلل دوجولا توبثو سمشلل

 (هللا رون).تايلمحلا جرحف ءاهماسقأ تاموهفم يف ربتعم ةيطرشلا موهفم نأل كلذو ؛ناتيفانتم ةيدرفلاو
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 ليللا ناك ةعلاط سمشلا تناك املك ةتبلا سيل :وحن امهاصتا بلسب اهيف مكح ام ةبلاسلاو

 سيل هنأب اهيف مكح ام ةبلاسلاو «ةقالعب لاصتالاب اهيف مكح ام ةبحوملا ةيموزللا كلذكو ادوجوم
 ام ىهف ةيقافثالا امأو .ةقالعب ال نكل ناك وأ لاصتا كانه نكي مل ءاوس ةقالعب لاضتا لانه

 ناك املك :وحن «ةقالعلا ىلإ ادنتسم كلذ نوكي نأ ريغ نم هيفن وأ لاصتالا درحم اهيف مكح

 .ربدتف ءاقهان سرفلا ناك اقطان ناسنإلا ناك املك سيلو قهان رامحلاف اقطان ناسنإلا

 ةبسنلا رابتعاب لب امهبلسو نيفرطلا باجيإ رابتعاب سيل ةيطرشلا يف بلسلاو باجيإلا نأ يعي :خلإ ةبلاسلاو
 ةعلاط سمشلا نكت مل املك :انلوقف .ةبلاسف الإو ةبحومف نيتبسنلا نيب لاصتالاب اهيف مكحلا ناك نإف ؛مكحلاو

 ةعلاط سمشلا تناك املك ةتبلا سيل :انلوقو ءنييبلس نافرطلا ناك نإو ةبجوم ةيموزل ادوجوم راهنلا نكي مل
 (ليعامسإ).نييباجيإ نافرطلا ناك نإو ةبلاس ةيموزل دوحوم ليللاف

 املك ةتبلأ سيل :لقم نيتفلتخم وأ نيتيبلس وأ نيتيتوبث اتناك ءاوس نيتبستلا لاصتا بلسب يأ :امهاضتا بلسب

 سيلو ادوجوم ليللا نكي مل ةعلاط سمشلا نكي مل املك ةتبلأ سيلو ادوحوم ليللا ناك ةعلاط سمشلا تناك

 .ادوجوم راهنلا نكي مل ةعلاط سمشلا تناك املك ةتبلأ سيلو دوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا نكي مل املك ةتبلأ

 املك :ةبحوملا لاثم «ةقالعب لاصتا كانه سيل :هلوق هيلع سقو «ةقالعب اقلطم نيتبسنلا لاصتاب يأ :لاصتالاب

 .دوحجوم ليللاف ةعلاط سمشلا تناك املك سيل :ةبلاسلا لاثمو ءدوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك

 لاثم ءطقف ديقلا ءافتناب ةراتو ءاعيمج ديقلاو ديقملا ءافتناب لصحي دق ديقملا ءافتنا نأل :لإ كانه نكي مل ءاوس
 اقطان ناسنإلا ناك املك ةتبلا سيل :ىاثلا لاثمو «دوحوم ليللاف ةعلاط سمشلا تناك املك ةتبلا سيل :لوألا

 سيل ناسنإلا قطن نإف ؛ةقالعب ال نكل يقافتا لاصتا رامحلا قو ناسنإلا قطن نيب ناك نإو هنإف ؛قهان رامحلاف
 درجمب اهيف مكح ام ةيقافتالا نأل ؛ةقالعلا نودب نوكي نأ ال :كلذ نوكي نأ ريغ نم .رامحلا قهنل ةلع
 رمألا سفن يف ةقالعلا ققحتف .ال وأ ةقالع امهنيب ناك ءاوس ةقالعلا ظاحل نودب عقاولا يف قفاوتلاو لاصتالا

 ةيطرشلا ماسقأ نأ ىلإ ةراشإ :ربدتف .ةيقافتالا نود ةيموزللا يف ةظوحلم ةقالعلا نأ قرفلاف «ةيقافتالا قدصل رضي ال

 امم ثلاثلا مسقلا كرتف «ةقلطمف قالطإلاب وأ «ةيقافتاف قافتالاب امإو «ةيموزلف موزللاب امإ امهيف مكحلا نإف ؛ةثالث

 (ليعامسإ).امهتحت ةلحاد يهف «ةيقافتالا وأ ةيموزللا نودب اهل ققحت ال ةقلطملا نأ :هنع باوجلاو «هل هجو ال
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 اقدص امهيفانت ال وأ نيتبسنلا يفانتب اهيف مكح نإ ةلصفنمو «ةيقافتاف الإو «ٍةقالعب

 يف راهنلا دوجول سمشلا عولط ةقالعك «يلاتلا مدقملا بحصتسي هببسب رمأ يهو :ةقالعب :هلوق

 ناتبسنلا تناك ءاوس :نيتبسنلا يقانتب :هلوق .دوحوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك املك :انلوق

 ناك نإو «ةبحوم ةلصفنم يهف امهيفانتب اهيف مكحلا ناك نإف «نيتفلتخم وأ نيتيبلس وأ نيتيتوبث
 يفانتب اهيف مكح ام ةيقيقحلا ةلصفنم اف :ةيقيقحلا يهو :هلوق .ةبلاس ةلصفنم يهف امهيفانت بلسب

 اهيف مكح وأ ادرف وأ اجوز ددعلا اذه نوكي نأ امإ :انلوقك «بذكلاو قدصلا يف نيتبسنلا

 اجوز ددعلا اذه نوكي نأ امإ ةتبلا سيل :انلوق :وحن «بذكلاو قدصلا يف نيتبسنلا يفانت بلسب

 يف اهيفانت ال وأ نيتبسنلا يقانتب اهيف مكح ام عمجلا ةعناملا ةلصفنملاو .نييواستمم امسقنم وأ

 مكح ام ولخلا ةعناملا ةلصفنملاو ارجح وأ ارجش نوكي نأ امإ ءيشلا اذه :وحن .ءطقف قدصلا

 TTT :: داتقا 4 عة و ب م م م هو م ةطقف يللا ف ابتا ال وأ نسللا ناك اه

 سمشلا تناك املك :لثم «ثلاثل امهيلك ةيلولعم وأ مدقملل يلاتلا ةيلع وأ يلاتلل مدقملا ةيلع ةقالعك :ةقالعك

 ضرالاف ادوجوم راهتلا ناك املكو ةعلاظ سمشلا تناك ادوجوم راهنلا ناك املكو دوخ وما راهتلاف ةغلاط

 .هوبأ ديزف ديز نبا ٌورمع ناك املكو هنبا ورمعف ورمع ابأ ديز ناك املك :وحن فياضتلاو «ةئيضم
 وأ يلاتلا ةيبلسو مدقملا ةيدوجو ةيموزل ةلصتم كانه قدصيو ءدرف وأ جوز امإ ددعلا اذه :وحن :نيتيتوبث

 نإو جورف ادرف نكي مل نإو جورب سيلف ادرف ناك نإو درفب سيلف اجوز ددعلا اذه ناك نإ :لثم «سکعلاب
 ءامهيف اذرعأم بلسلا نوكي ناب :نيعيبلس وأ .ةلضفنملا ةيطرشلا ةلثمأ رئاس هيلع سقو ءدرفف اجوز نكي مل

 .ولخلا ةعنام ةدام يف ةلصفنم ةيطرش يهف ءرجح ال امإو رجش ال امإ ءيشلا اذه :لثم

 ناك املف ءبذكلاو قدصلا يف اعمتجت ال نأب امهاصفناو نيتبسنلا يقانتل ؛ةيقيقح تيم امنإو :ةيقيقحلا يهو

 ايفتنت نإو اعم ناتبسنلا ققحتي نأ عانتماب يأ :نيتبسنلا يفانت .ةيقيقح ةيضقلا تيم ةقيقح ىلع امهيف يفانتلا
 ؛ةقباطماللاو عقاولل مكحلا ةقباطم وهو اقباس روكذملا امهانعم ال ءافتنالا بذكلا نمو «ققحتلا قدصلا نم دارملاف ءاعم

 (ناهرب).رابخإب سيل ةيطرشلا فارطأو «رابخإلاب ناصتخم امهفأل
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 ناك نإ ةيدانع اهنم لكو ولخلا ةعنامف طقف ابذك وأ «عمحلا ةعنامف طقف اقدص وأ

 ,ةيقافتاف الإ و «نيئرزحلا نادل فانتا

 عم وأ بذكلا يف ال يأ :طقف اقدص وأ :هلوق .قرغي ال نأ امإو رحبلا يف ديز نوكي نأ امإ :وحن

 قدصلا قال يأ :طقف ابذك وأ :هلوق .معألا عمل اب :يباثلاو «صحألا عمل اب عمجلا ةعنام :لوألا

 :هلوق .معألا ئعملاب يناثلاو صحألا ىعملاب ولخلا ةعنام لوألاو «قدصلا نع رظنلا عطق عم وأ

 يأ يف امهيتاذ نع ةئشان ةافانم ىلاتلاو مدقملا يأ نيفرطلا نيب ةافانملا تناك نإ يأ :نيئرحلا قاذل

 يف ةباتكلاو داوسلا نيب ةافانملاك «ةداملا صوصح نم ال ةيدرفلاو ةيجوزلا نيب ةافانملاك ءاققحت ةدام

 ةعقاو ةلصفنملا هذه فرط نيب ةافانملاف ؛دوسأ ريغ ابتاك نوكي وأ بتاك ريغو دوسأ نوكي ناسنإ

 يف بذكلا يف وأ قدصلا يف ةباتكلاو داوسلا عمتجي دق ذإ ؛ةدالا صوصخ بسحب لب امهيتاذل ال

 .............. . . . . (ةيدانع ةلصفنم كلتو «ةيقافتا ةيقيقح ةلصفنم هذهف .ىرخأ ةدام

 ؛قدصلا يف امهعامتجال ؛"هقرغ مدع"و ءاملا يأ "رحبلا يف ديز" نوك نيب ةافانم الو ؛ةبجوملا لاثم :رحبلا يف ديز

 ءرحبلا يف نوكي ال هنأ "رحبلا يق ديز" بذكو «بذكلا يف يه امنإ ةافانملا نكل ءالثم كلفلا يف نوكي نأ زاوحل

 نأل ؛ءاملا يف هنوك مدعو ديز قرغ عامتحا نكمي ال يأ امهعامتحا نكمي الو «قرغي هنأ "قرغي ال نأ" بذكو

 د ءيشلا اذه نوكي نأ امإ سيل :ةبلاسلا لاثمو ءرخآ رمأ وأ ضرألا يف ال ءاملا يف نوكي امنإ يقيقحلا قرغلا

 .رجح اللاو رجشااللا يأ رجحلاو رجشلا بذك نيب ةافانم ال هنإف ؛ارجح وأ

 لب بذكلا يف فانت امهنيب نوكي ال نأ :لوألا :نيلامتحا لمتحي "طقف" ظفل نأ نعي :2إ بذكلا يف ال يأ

 وأ بذكلا يف فانت امهنيب نوكي نأ نع رظنلا عطق عم قدصلا يف ينانتلاب مكحي نأ :يناثلاو .اعم امهعافترا زوجي

 هنإف ؛يناثلا فالخب ةيقيقحلا عماجي نأ عنمي لوألا نيعملا نإف ؛يناثلا نم صحأ لوألا نيعملا نأ امهنيب قرفلاو ال

 .ولخلا ةعنام نعم سقف اذه ىلعو «ةلمحلا ف قدصلا يف يفانتلاب امهنيب مكح دق هنأل ؛ةيقيقحلا عم هعامتحا زوحي

 نيب يفانتلاك رخآلل ايفانتم نوكي نأ امهدحأ موهفم يضتقي نأب :امهيتاذ نع ةئشان ةافانم (ليعامسإ).مهفاف

 (مالسإلا خيش).رجحلاو رجشلاو درفلاو جورزلا



 ةيطرشلا ةيضقلا ماسقأ ١١ ؛ تاقيدصتلا

 كلذك (ةيعيبط ۾ ةيصخش و ةلمهم ۾ ةروصح ىلإ مسقنت ةيلمحلا نأ امك :خلإ مكحلا مث :هلوق

 ةلمهملاو ةيئزحلاو ةيلكلا ةروصحملا ىلإ مسقنت ةلصفنم وأ ةلصتم تناك ءاوس اضيأ ةيطرشلا

 .انهه ةيعيبطلا لقعت الو ةيصخشلاو

 قرفلا و ءاهيلإ ةيلمحلا ماسقناك ,ةلمهملاو ةصوصختملاو ةروصحا ىلإ ةيطرشلل يناثلا ميسقتلا وه اذه ج! مكحلا 3

 داريو هعاضوأ يأ مدقملا ريداقت رابتعاب اهيلإ ةيطرشلا ماسقناو عوضوملا دارفأ رابتعاب اهيلإ ةيلمحلا ماسقنا نأ

 رسفت مل امنإو «لعفلاب وأ ناكمإلاب مدقملل ةنراقملا رومألا نم هاوس ام ىلإ رظنلاب مدقملل ةضراعلا لاوحألا عاضوألاب

 (ميلحلا دبع).ربدتف .سكع ريغ نم ةنمزألا لوم عاضوألا لوم مازلتسال عاضوألاب لب ةنمزألاب ريداقتلا

 ريدقت ىلع الاصفنا وأ الاصتا مكح نإف ؛تايلمحلا دارفأك تايطرشلا ريداقت نأ ملعا :لإ ةيلمحلا نأ امك

 .ةلمهمف الإو «ةيئزح ةا اک ةروصحبف اضعب وأ الك ريداقتلا ةيمك نيب نإف الإو «ةيصحخشف نيعم

 وسمي ۾ ةيلمحلا مامسف نم اتناك ةروصحلا و ةص وصحخملا 8 مه وتي لأ ىبسع مهوت عفد : ةيعيبطل لقعت الو

 ةلوقعم ريغ ةيطرشلا يف ةيعيبطلا نأب :هعفدو ءاضيأ ةيعيبطلا ىلإ ةيلمحلا لثم مسقنت نأ زوجي اذكف ءةيطرشلا امهيلإ

 يف دارفألا ةلزنمت يهف ءاهيف بحاو اهرابتعاو ريداقتلا ىلع ةيطرشلا يف مكحلا ذإ ؛ةربتعم نوكي نأ نع الضف

 يف هيلع مكحي ام نأ اضيأو «ريداقتلا نودب موكحملا ةعيبط ذخأ لقعي الو اهل امهاو ةيمكلا نايب لقعيف ةيلمحلا

 ةلوقعم ةيعيبطلا نكت مل اذإو !ةيعيبط نوكت فيكف مومعلاو قالطإلا ثيح نم ذخؤي نأ حلصي ال ةيطرشلا

 .صوصخملاو مومعلا نع رظنلا عطق عم اضيأ ةيعيبطلا ىلع اهيف مكحلا نأل ؛ةلوقعم ةيئامدقلا ةلمهملا نوكت فيكف

 نايرجي امك ءاهيف تايرجي ال ليصحتلاو لدعلا ذإ ؛ةيطرشلا يق ةلوقعم ريغ ةلصحملاو ةلودعملا نأ كيلع بهذي ال

 رابتعاب نيتلصحم و نيتل ودعم. اتسيل امهو ءامهسفن يف نيتبسنلا نيب ققحتي امنإ لاضفنالاو لاصتالا نال ةا ق

 ناك نإو «يلاتلاو مدقملا نم ءزجب بلسلا فرح ةيئزح رابتعاب امهيف كلذ رابتعاف ءامهيفرط رابتعاب لب امهسفن
 ريداقتلا عيمج ذخأ رابتعاب احيحص امهرابتعا ناك نإو ةيحراخلاو ةيقيقحلا اذكو «هدادتعا يف ةدئاف ال نكل انكم

 روصقع سيل ةيطرشلا يف مكحلا نأل ؛دادتعالا زيح نع جراخ هنكل ةيعقاولا ريداقتلا ىلع راصتقالا وأ ةنكمملا

 ( راصتخاب حورشلا ةآرم نم) . ريداقتلا عيمحب لماش لب ةيعقا ولا ريداقتلا ىلع



 ةيطرشلا ةيضقلا ماسقأ ١١ تاقيدصتلا

 OE 0 ر برف اقلط ایش را ماکت معقل راقت عينج ىلع

 :هلوق .دوحوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك املك :انلوقك :مدقملا ريداقت عيج ىلع :هلوق

 ةلصفنملا يقو ءاهانعم يف امو 'ىمأو "امهم'و املك ةبجوملا ةلصتملا يف اهروسو :ةيلكف
 وأ :هلوق' ."ةعبلا سيل" اهروسف اقلطم ةبلاسلا ف انمأ .ةيحوملا ف اذه كفر و "ادبأ"و "امتاق"

 ناك اناويح ءيشلا ناك اذإ نوكي دق :كلوقك «نيعم ريغ ضعب ىلع يأ :اقلطم اهضعب

 ةبلاسلا قو "نوكي دق" ةلضفنم وأ تناك ةلصتم ةبحوملا ق اهروسو :ةيئرجف ::هلوق .اناسنإ

 es 5 1 و ا د - « ر . ر ف ةهلوق ؟" نركب دق" قللدك

 مداصي ال ثيخب مدقملا عم عامتحالا ةنكمم ةيضرف وأ تناك ةيعقاو عاضوألاو لاوحألا يه ريداقتلاو :مدقملا ريداقت

 وس اقلطم عاضوألا عيمج ربتعا ول هنأل ؛عامتجالا ةنكمم نوكت نأ د يق ربتعا امنإو «دانعلاو موزللا

 هعم ا ال ام عاضوألا نم نألف لاصتالا يف امإ ؛ةيلك ةيطرش قدصي مل نوكت ال وأ عامتجالا ةنكمم تناك

 عضولا اذه ىلع مدقملا ناكل الإو «عضولا اذه ىلع هل امزال يلاتلا نوكي الف يلاتلا موزل مدع وأ يلاتلا مدعك ىلاتلا

 مدقملا مزال يلاتلا نأ قدصي الف «مدقملل امزال يلاتلا نوكي ال عاضوألا ضعب ىلعف .لاخم هنإو نيضيقنلل الست

 دناعي ال ام عاضوألا نم نألف لاصفنالا يف امأو ءريدقتلا كلذ ىلع ةيلكلا موهفم وهو «عاضوألا عيمج ىلع

 «مدقملل ادناعم يلاتلا ضيقن نوكيف مدقملل مزال عضولا اذه ىلع يلاتلا نإف ؛نيفرطلا قدصك «هعم مدقملل يلاتلا

 ال عاضوألا ضعب ىلعف ل هنإو نيضيقنلل ءيشلا ةدناعم مزل عضولا اذه ىلع يلاتلل ادناعم مدقملا ناك ولف

 (ةيقطنملا دعاوقلا e رئاس ىلع مدقملل دناعم يلاتلا نأ قدصي الف مدقملل يلاتلا دناعي

 يأب اهانعم يف امو "امهم" و "ىم"و "املك" ةيلكلا ةبجوملا ةلصتملا روس نأ ملعا :ةبجوملا ةلصتملا يف اهروسو
 نييتزيللا :تلسلاو باقر "غلا سيلا الاتو اغرب اأو "ااو قادت ةليسسللو ضنا فل

 ةادأو "امئاد سيل" اهدحو ةلصفنمللو "املك سيل" اهدحو ةلضتمللو "نوكي ال دق"و "نوكي دق" امهيف

 نإ ةهجومو ةهجلا اهيف ركذي مل نإ ةقلطم ةيطرشلاو "وأ" و "امإ" ةلصفنمللو "اذإ"و "ول"و "نإ" ةلصتملا تالمهملا

 اقافتا وأ اموزلو 'ج"ف "ب" "" ناك املك ةرورضلاب :كلوقك قافتالا وأ دانعلا وأ موزللا ةهج تركذ
 .اقافتا وأ ادانعو "ج" "وأ" "ب" "" نوكي نأ امإ امئاد ةرورضلابو

 (مالسإلا خيش).اناويح هنوك ريداقت ضعب ىلع وه امنإ ةيناسنإلا موزلب اهيف مكحلا نإف :خإ ءيشلا ناك اذإ



 ةيطرشلا ةيضقلا ماسقأ 5 تاقيدصتلا

 نأ أ ناتيلمح ناتيضق لصألا يف ةيطرشلا افرطو ةلمهمف الإو
 بأ ب

 ناتفلتخم وأ ناتلصفنم وأ ناتلصتم

 مدقملا ريداقت عيمج ىلع مكحلا نكي مل نإو يأ :الإو :هلوق .كتمركأف مويلا يتئج نإ :انلوقك

 ناك اذإ :وحن :ةلمهمف :هلوق .اقلطم ةيضعبلاو ةيلكلا نايب نع تكسي نأب اهضعب ىلع الو

 امهيلع لاصفنالاو لاصتالا ةادأ لوخد لبق يأ :لصألا يف :هلوق .اناويح ناك اناسنإ ءيشلا

 سمشلا اهو اهيفرط :نإف ءدوجوف راهتلاف ةعلاظ سمشلا تناك نإ :ايلوقك" :ناتيلمح- جهلوق

 تناك نإ ناك املك :انلوقك :ناتلصتم وأ :هلوق .ناتيلمح ناتيضق دوحوم راهنلاو ةعلاط

 نإف ؛ةعلاط سمشلا نكت مل ادوجوم راهنلا نكي مل املكف دوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا

 راهنلا نكي مل املك :انلوقو .دوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك نإ :انلوق امهو اهيفرط

 ناك املك :انلوقك :ناتلصفنم وأ :هلوق .ناتلصتم ناتيضق ةعلاط سمشلا نكت مل ادوحوم

 ريغ وأ نييواستع امسقتم ةدعلا توكي نأ امإ امثادق اذرف وأ اجور ددغلا .نوكي..نأ امإ امئاذ

 امهادحإ وأ ةلصتم ىرخألاو ةيلمح نيفرطلا ىدحإ نوكي نأب :ناتفلتخم وأ :هلوق .اممب مسقنم

 .ةلصفنم ىرحألاو ةلصتم امهادحإ وأ ةلصفنم ىرحألاو ةيلمح

 هذه نإف ؛لعفلاب اياضق يلاتلاو مدقملا يأ فارطألا نوكل عنام تازاحملا ملك لوحد نإف :خ! لوخد لبق يأ

 (ليعامسإ).اهريغب اهطبر عنمي اهسفنب ةيضقلا نأ كش الو «فارطألا نيب لعفلاب طباور تاملكلا

 ؛لعفلا نم ةبيرقلا ةوقلاب ناتيضق ةيليصفت ةبسن ىلع اهلامتشال ؛ةيطرشلا يفرط نأ ىفخي ال :خلإ اهيفرط نإف

 وأ ناتلصتم وأ ناتيلمح امإ امهافرطف ةوقلاب ةلصفنم وأ «ةوقلاب ةلصتم وأ ةوقلاب ةيلمح امإ ةوقلاب ةيضق لكف

 (هللا رون).ةلصفنمو ةلصتم وأ ةلصفنمو ةيلمح وأ ةلصتمو ةيلمح وأ ناتلصفنم

 دنع سمشلا عولط مدع يهو ةبسن توبثب اهيف مكح هنإف ؛ةلصتم ةيطرش ةيضق عومجملا اذه :خإ ناك املك

 .سمشلا عولط دنع راهنلا دوجو يهو ىرخأ ةبسن توبث ريدقت ىلع راهنلا دوجو مدع



 ةيطرشلا ةيضقلا ماسقأ 11۷ تاقيدصتلا

 .مامتلا نع لاصفنالاو لاصتالا ةادأ هدايزب اتح رح امنا ا

 توكسلا حصي نع يأ :مامتلا نع :هلوق .ةلثمألا نم انكر ت ام جارختساب كيلعو «ةتس ماسقألاف

 قدصلل لمتحم يربح مات بكر م ةعلاط سمشلا :انلوق الثم ءبذكلاو قدصلا لمتحيو امهيلع

 تناك نإ :تلقو ءالثم لاصتالا ةادأ هيلع تلحدأ اذإف ءاذه الإ ةيضقلاب يعن الو بذكلاو

 نأ ىلإ تجتحا لب بذكلاو قدصلا لمتحي ملو هيلع تكست نأ ٍذئئيح حصي مل ةعلاط سمشلا

 .دوجوم راهنلاف :الثم كلوق هيلإ مضت

 مدقملا نوكي نأ :لوألاف :تالصتملا ةلثمأ امأ .تالصفنملا ماسقأ اذكو تالصتملا ماسقأ يأ :ةتس ماسقألاف

 ءدوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك املكف راهنلا دوجول ةلع سمشلا تناك نإ :وحن ءةلصتم يلاتلاو ةيلمح

 «سمشلا عولطل لولعم راهنلا دوجوف ءدوجوم راهتلاف ةعلاط سمشلا تناك املك ناك نإ :وحن .هسكع :يباثلاو

 «هسكع :عبارلاو ءدرف وأ جوز امإ وهف اددع اذه ناك نإ :وحن «ةلصفنم يلاتلاو ةيلمح مدقملا نوكي نأ :ثلاثلاو

 نإ :لثم «ةلصفنم يلاتلاو ةلصتم مدقملا نوكي نأ :سماخلاو ءاددع اذه ناك ادرف وأ اجوز امإ اذه ناك نإ :وحن

 راهنلا نوكي نأ امإو ةعلاط سمشلا نوكي نأ امإ امئادف «دوحوم راهتلاف ةعلاط سمشلا تناك املك ناك

 ادوجوم راهنلا نوكي ال نأ امإو ةعلاط سمشلا نوكي نأ امإ امئاد ناك نإ :وحن هسكع سداسلاو ءادوجوم

 يلاثلاو ةيلمح مدقملا نوكي نأ :لوألاف :تالصفنملا ةلثمأ امأو ادوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك املكف
 راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك املك نوكي نأ امإو راهنلا دوحول ةلع سمشلا نوكي ال نأ امإ :لثم «ةلصتم

 نوكي ال نأ امإو دوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك املك نوكي نأ امإ :لثم «هسكع :يناثلاو ءدوجوم

 سيل ءيشلا اذه نوكي نأ امإ :لثم «ةلصفنم يلاتلاو ةيلمح مدقملا نوكي نأ :ثلاثلاو ءراهنلا دوحول ةلع سمشلا

 نأ امإو اجوز وأ ادرف امإ ءيشلا اذه نوكي نأ امإ :لثم ههسكع :عبارلاو ءاجوز وأ ادرف امإ نوكي نأ امإو اددع

 سمشلا تناك املك نوكي نأ امإ :لثم «ةلصفنم يلاتلاو ةلصتم مدقملا نوكي نأ :سماخلاو ءاددع سيل نوكي

 نوكي نأ امإ :لثم «هسكع :سداسلاو ءادوجوم راهنلا وأ ةعلاط سمشلا امإ نوكي نأ امإو دوجوم راهنلاف ةعلاط

 روص يقتريف «دوحوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك املك نوكي نأ امإو ادوجوم راهنلا وأ ةعلاط سمشلا امإ

 ةينامث روصلا تراصف «قافتالا نم روص ثالث ةلصفنملاو ةلصتملا نم ةدحاو لك يفو ءةرشع ىنثا ىلإ فالتالا

 (لصحم).ربدتف .ةلثمألا جارختساب كيلعف «نوثالثو ةتس روصلاف «ةبلاس وأ ةبجوم امإ اهنم لك رشع



 هطئارشو ضقانتلا ۱۱۸ تاقيدصتلا

 :لصف
 eT ىرخألا بذك لك قدض نم هتاذل عزلي ثيحب نيتيضقلا فالتحا ضقانتلا

 تادرفملا نيب نوكي ا ضقانتلا نأل اهأ تلا لود نيتيضقلاب ديق :نيتيضقلا فالتخا :هلوق

 ديقلا اذهبي جرح :خلإ مزلي ثيحب :هلوق .اياضقلا ضقانت يف مالكلا نأل امإو «ليق ام ىلع

 HIS U FRE YF RG العطا OR ........ . ؟نيتيئزجلا ةبلاسلاو ةبجوملا نيب عقاولا فالتخالا

 معيل ؛ نيئيشلا فالتحا' :لقي مو "نيتيضقلاب" فالتخالا دييقت هجو ام :ليق امع باوج :لإ نيتيضقلاب ديق

 صتخم ضقانتلا نأل ؛زارتحالل ال عقاولا نايب هنأ :لوألا :نيهحوي هع باحجأف ؟اضيأ تاروضتملا يأ تادرفملا

 امل تادرفملا يف يرجي ضقانتلا نأ :يناثلاو .فيعضلا بهذملا ىلع يأ ليق ام ىلع تادرفملا ف يرخي الف ءاياضقلاب

 هريغ نود هب قلعتم ضرغلا نأل ؛اياضقلا ضقانت يف مالكلا ناك امل نكلو دييقت مدع بلاغلا ناكف ءاياضقلا يف يرجي

 وهو «صاخ فرعملا نأ لصاحلاو .هريغلو هل نيئيش ال دوصقملا وه امل افيرعت نوكيل ؛نيتيضقلاب فالتحالا ديق
 فالتحا اياضقلا ماكحأ نم يذلا ضقانتلا يأ دهعلل ضقانتلا :هلوق يف ماللاف «دييقتلا نم دب الف ءاياضقلا ضقانت

 ؛هعفر ءيش لك ضيقن نأب ملعلا دعب نيتيضقلا ضقانت ىلع ةسياقملاب فرعي تادرفملا ضقانت فيرعت امأو «نيتيضقلا

 بلسلاو باجيإلاب امهفالتحا هنأ تادرفملا ف ضقانتلا لصحيف «لمحلا رابتعاب تادرفملا ف بذكلاو قدصلا نأو

 .حتفلا وبأ هدروأ ام دري الف ؛هيلع رخآلا لمح مدع ءيش ىلع امهدحأ لمح اهنع يضتقي ثيح

 تادرفملا نود اياضقلا نيب ضقانتلا صاصتخاب لوقلا نأ ىيعملاف «يفنلاب قلعتم امإ ضيرمتلا ةملك :لیف ام ىلع

 تادرفملا يف ضقانتلا نيب هنايرج نأ ئعملاف «يفنملاب قلعتم امإو ءافنآ رم امك ءاضيأ تادرفملا يف لصحب ال فيعض

 اميف الإ كلذ, روصتي الو ءرحآلا قدص لك قدص قاني ثيحب نيعيشلا نوك نع ةرابع ضقانتلا .نأل ؛فيعض

 ؛يظفل عازن عازنلاف ءامهيلك تادرفملاو اياضقلا يف يرجي هنأ قحلاو «تادرفملا يف ققحتي الف «ةبسنلا هيف ربتعا

 اهيف يرجي هنإ :لاق نمو نيتيضقلا فالتحا نع ةرابع ضقانتلا نإ :لوقي تادرفملا يف هنايرج مدعب لاق نم نأل

 ناسنإ ديز :انلوقك «ةطساولاب :عقاولا فالتخالا .كعفني هنإف ؛ظفحاف .هعفر ءيش لك ضيقن :لوقي ايا

 ديز :انلوق ةوق يف قطانب سيل اديز نأل امإو ىرخألا بذك لك قدص نم انهه مزلي امنإ هنإف ؛قطانب سيل ديزو
 (مالسإلا خيش).قطان ديز :انلوق ةوق يف ناسنإ اديز نأل امإو ناسنإب سيل
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 KG KS قفا عارف kk ê û ةهجلاو فيكلاو مكلا ق فالتحالا نم دب الو ‹«سکعلاب و

 ضقانتلا ققحتي ملف «ناسنإب سيل هضعبو ناسنإ ناويحلا ضعب :وحن ءاعم ناقدصي دق امهنإف

 ؛ىرخألا قدص نيتيضقلا نم لک بذك نم مزليو يأ :سكعلابو :هلوق .نيتيئزحلا نيب

 :وحن ءاعم نابذكت دق امهإف ؛نيتيلكلا ةبلاسلاو ةبجوملا نيب عقاولا فالتحالا ديقلا اذهب جرو

 دقق ءاظيأ نيعيلكلا ن ضقانفلا ققحقت ملق تاسلا تاو لكتو نابسنإب كاوا نم یک

 ي فنصملا هب حّرصيس امك «مكلا يف امهفالتخا بجي نيتروصح اتناك ول نيتيضقلا نأ ملع

 ةبحوم نيتيضقلا ىدحإ نوكي نأ ضقانتلا ف طرعشي يأ :فالتحالا نم دبالو :هلوق

 اعم بالكلاو قدصلا يف ناعمتحج دق نيتبلاسلا اذكو نيتبجوملا نأ ةرورض ؛ةبلاس ىرحألاو

 اتناك نإ 3 عونه امك :انطيأ وكلا يف امهفالتخا بجي نيتروصحم ناتيضقلا تناك نإ مش

 ناسنإ لك :انلوقك ءاعم نابذكت دق نيتيرورضلا نإف ؛ةهجلا يف امهفالتحا بجي نيتهجوم

 ءاعع نادا دق نيتنكمملاو .ةرورضلاب بتاكب ناسنإلا نم ءيش الو ةرورضلاب بتاك

 .ماعلا ناكمإلاب بتاكب ناسنإلا نم ءيش الو .ماعلا ناكمإلاب بتاك ناسنإ لك :انلوقك

 هنأ دري الف ءاضيأ سوكعلا نعو ضقانتلا نع ةفراعتملا ريغو ةينهذلا اياضقلا اوجرحأ مهنأ ملعاو :ناقدصت دق

 تسيل ةروك ذملا ةيئرحلا ذإ ؛ناسنإب عونلا نم ءيش ال وهو هضيقن بذكي الو ناسنإ عونلا ضعب ىلع قدصي

 :هلوق ىلإ ةجاح ال :ليق :سكعلابو .مهفاف .هتايئزج ىلع يلكلا قدص عونلا ىلع قدصي ال ناسنإلا ذإ ؛ةفراعتع

 ظفل نم اذكو "لك" ظفل نم دارملا ذإ ؛"ىرخألا بذك لك قدص نم" :هلوق يف جردنم هنأل ؛"سكعلاب'
 تافيرعتلا 2 روجهم مازتلالاو «مازتلالا ةلالدب مهشي جاردنالا اله :لوقأ اعم ضيقنلاو لصألا نم معأ "نيرجغألا"

 ةئيرقب طرشلا يف لمعتسم انههو طرشلا يف ةراتو نكرلا يف لمعتسي دق "دبال" ظفل نأ ىلإ ةراشإ :طرتشي يأ

 وهو هنم عون يف طرش مكلا يف فالتخالاو عيمجلا يف طرش فيكلا يف فالتحالا نأ ىلإو «فيرعتلا دعب هركذ
 .مكلا يف فالتخالا نودب نيتضوضخملا نيب ضقانتلا دوحول ؛ضقنلا دري الف «نيتروصحملا نيب ضقانتلا

 (لصحم).قطانب سيل ناسنإلا ضعبو قطانب ناسنإلا نم ءيش الو سرف ناسنإلا ضعبو سرف ناسنإ لك :وحن :بذكلاو
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 .اهادع امف داحتالاو

 ةثالثلا رومألا ادع اميف نيتيضقلا داحتا ضقانتلا يف طرتشي يأ :اهادع اميف داحتالاو :هلوق

 .ةينامث رومأ يف داحتالا نمض يف داحتالا اذه اوطبض دقو «ةهجلاو مكلاو فيكلا ئيعأ ةروكذملا

 فالتحاب ضقانت ال هنأ دري الف «ةينامثلا يف اهادع ام رصخي مل ثيح فنصملا رد هللو :اهادع ام يف داحتالاو

 گنروالا مهسلاب مارب سيل ديزو ىركن دمحألا مهسلاب مار ديز :وحن ءالثم زييمتلاو هب لوعفملاو ةلعلاو ةلآلا

 سيل ديزو ورمعل يأ براض ديزو «هريغ رمأل يأ لماعب سيل راجنلاو ناطلسلا رمأب يأ لماع راجنلاو «يدابآ
 ادعام يف داحتالا نم دبالف ءارانيد يأ نورشع يدنع سيلو امهرد يأ نورشع يدنعو «ركبل يأ براضب
 ةمزلتسم ةدح ولا هذه نإف ؛ةيمكحلا ةبسنلا ةدحو نم ضقانتلا ققحت يف دبال هنأ :نيققحلا ضعب لاق اذلو «ةينامثلا

 امك ,نكمم لومحملا ةدحو يف افنآ ركذ امم ةينامثلا ادعام جاردإ نأ كيلع ىفخي الو ءاهريغو ةينامثلا تادحوملا

 هضيقن ىلع لمحي كلذك هسفن ىلع لمحي امك ءيشلا :ليق نإف .نيب امك ءضعب يف اهنم اضعب يبارافلا جردأ

 «ضقانتلا ققحت يق طرش اضيأ لمحلا وحن داحتا :انلق .ءيشاللاو ءيشلا نيعأ ناضيقنلا عمتجاف ءءيشاللا نيعأ

 لمح يلوألا لمحلاو ضقانتلا طرش دجوي ملف «فراعتم لمح ءيشاللا ىلعو يلوأ لمح هسفن ىلع ءيشلا لمحو
 لمحك هدارفأ ىلع ءيشلا لمح فراعتملا لمحلاو لمحلا لوأ هنأل ؛هسفن ىلع ناسنإلا لمحك هسفن ىلع ءيشلا
 .ناسنالا ىلع ناويحلا لمحو كلذ ريغو ركبو ورمعو ديز ىلع ناسنالا
 «ماق ديز :وحن .لومحملاو «مئاقب سيل ورمعو مئاق ديز :وحن «عوضوملا فالتخا دنع ضقانت الف :ةينامث رومأ يف
 مسجلا :وحن «طرشلاو «رادلا ف يأ سلاجب سيل ديزو قوسلا يف يأ سلاح ديز :وحن «ناكملاو «دعاقب سيل ديزو
 بأ ديز :وحن «ةفاضإلاو «دوسأ هنوك طرشب يأ رصبلل قرفع. سيل مسجلاو ضيبأ هنوك طرشب يأ رصبلل قرفم
 ؛هلك يأ دوسأب سيل يجنزلاو هضعب يأ دوسأ يجنزلا :وحن ءلكلاو ءزجلاو ءركبل يأ بأب سيل ديزو ورمعل يأ
 «لعفلاب يأ ندلا يف ركسع سيل رمخلاو ةوقلاب يأ ندلا يف ركسم رمخلا :وحت لعفلاو ةوقلاو «ضيبأ همظع نإف
 ققحتل نومدقتملا اهركذ تادحو نامث هذهف .راهنلا يف يأ مئانب سيل ديزو ليللا يف يأ مئان ديز ءوحن «نامزلاو

 هذه مدعب هفالتحال ؛عوضوملا ةدحو تحت ءزجلاو لكلاو طرشلا ةدحو اوحردأ مهضعبف نورحأتملا امأو .ضقانتلا

 يقبف .تادحولا هذه مدعب هفالتخال ؛لومحملا ةدحو تحت لعفلاو ةوقلاو ةفاضإلاو ناكملا ةدحوو «تادحولا

 ةدحو تحت نامزلا ةدحو اوجردأ مهضعبو «نامزلا ةدحوو لومحلا ةدحوو عوضوملا ةدحو :تادحو ثالث

 فالتحا نإف ؛ةيمكحلا ةبسنلا ةدحو ىلإ يبارافلا اهدرو .نيتدحوب اوفتكاف ءنامزلا فالتخاب هفالتخال ؛لومحملا

 (لصحم).ةبسنلا فالتخا مزلتسي امه قلعتي امو لومحملاو عوضوملا نم ءيش
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 ةنكمملا ةينيحلا ةماعلا ةط ورشنمللا و. ةماعلا ةقلظملا ةمئادللو ةماغلا ةنكمملا ةيرورضلل ضيقنلاف

 :رعش مهلئاق لاق

 ناكمو لومو عروضوم تریو ناو طرش تدعو تشب نو

 نا شل رو نم لو نر لکو ج تئاضا و طرش تدعو

 اهيف مكح ىلا ةيضقلا ضيقنف «هعفر ءيش لك ضيقن نأ ملعا :ةيرورضلل ضيقنلاف :هلوق

 وه ةرورض لك بلسو «ةرورضلا كلت بلسب اهيف مكح ةيضق وه بلسلاو باجيإلا ةرورضب

 بلسلا ةرورض ضيقنو بلسلا ناكمإ وه باحيإلا ةرورض ضيقنف «لباقملا فرطلا ناكمإ نيع

 فرطلا ةيلعف همزلي هنأ تفرع دقو «ماودلا بلس وه ماودلا ضيقنو باجيإلا ناكمإ وه

 باجيإلا ةيلعف همزلي بلسلا ماود بلسو «بلسلا ةيلعف همزلي باجيإلا ماود عفرف «لباقملا
 ,ةقلطملا ةمئادلا ضيقنل ةمزال ةماعلا ةقلطملاو «ةقلطملا ةيرورضلل حيرص ضيقن ةماعلا ةنكمملاف

 ‹نيفرطلا نم ضقانتلا نأ مهدنع ررقت دقو «دوجولا ضيقن مدعلا نأب هيلع ضرتعاو :هعفر ءيش لك ضيقن

 ءيش امهنم مزل لب ؟هعفر ءيش لك ضيقن نأ حصي فيكف «هعفر سيل هنأ عم مدعلا ضيقن دوحولا نأ تبثف

 ضيقنلا نأ مهدنع ررقت دقو «دعلا بلسو دوحولا :ناضيقن مدعللف هل ضيقن اضيأ مدعلا عفر نأ وهو رخآ

 مدعلل اعفر نكي مل نإو دوجولاو ءنيمضلاو يحيرصلا نم معأ عفرلا نم دارملا نأ باوجلاو .دحاو ءيش لكل

 امهنيب قرف الو ةقيقحلا يف دحاو ءيش امه لب دوجولل ارياغم اضيقن سيل بلسلا بلسو انمض هعفر هنكل احيرص
 فرطلا ةيلعف نيبو ةبسنلا ماود نيب نأ ملعاو :لباقملا فرطلا ةيلعف همزلي (ليعامسإ).ربدتف .قادصملا بسحب

 مزال لباقملا فرطلا ةيلعفو ماودلا بلس وه ماودلل حيرصلا ضيقنلا نأ دري الف «ماع مزال اهنأل ؛ةمزالم اهل لباقملا

 ماودلا بلس مزلتسي ال لباقملا فرطلا ةيلعفف «موزللا دوجو مزلتسي ال مزاللا دوحوو متلق ام ىلع ماودلا بلسل
 .ماودلل اضيقن لباقملا فرطلا ةيلعف نوكي فيكف

 :وحنو ماعلا ناكمإلاب ناويحب سيل ناسنإلا ضعب هضيقنو ةرورضلاب ناويح ناسنإ لك :وحن :حيرص ضيقن

 .ماعلا ناكمإلاب رجح ناسنإلا ضعب هضيقنو ةرورضلاب رجحب ناسنإلا نم ءيش ال
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 EOE PEERS ةقلطملا ةينيحلا ةماعلا ةيفرعللو

 ةلوادتملا ةفراعتملا اياضقلا نم ربتعم لصحم موهفم ماوداللا وهو حيرصلا اهضيقنل نكي مل املو

 ةماعلا ةطورشملا ىلإ ةنكمملا ةينيحلا ةبسن نأ ملعا مث .ةماعلا ةقلطملا وه ةمئادلا ضيقن :اولاق

 ةرورضلا بلسب اهيف مكح ىلا يأ ةنكمملا ةينيحلا نإف ؛ةيرورضلا ىلإ ةماعلا ةنكمملا ةبسنك

 اهيف مكح امل احيرص اضيقن نوكتف «فلاخملا بناجلا نع فصولا ماد ام ةرورضلا يأ ةيفصولا

 ماجن ام جيباسألا كرم باك لك ةرورشلاب ةاقلوقف:«لصولا يس ,قئاوللا بناقا اةرورشب
 ةينيجلا ةيسنو :«ناكمالاب بتا وه نيج عباصألا كرحتمي بتاكلا ضعب سيل هضيقن ابتاك

 ىلإ ناونعلا فصولاب ع وضوللا ثاذ فاضتا نيح ةبسنلا ةيلعفب اهيف ہکح ةيضق يهو ةقلطملا

 هلا اكس ا ر شاع RD هد مشل يا î ml sell f a 5 5 حو مسن نيف .
 اهضيقفن جٹ 5 ةمئادلا ضيق ةه زال تناك ادا ةماعلا ةقلصملا ا . رل رهن ردفم لحد و ا نكي " الو

 0 نکل ماوداللا هوهفم وه ةقيقح اهضيقت نأ عفدلا هجوو ؟ةمئادلا ضيقن ةماعلا ةقلطملا نإ :مهوق حسي فيكف

 E دارملاف .ازاحي ةفئادلا ضيفن اض ةفاغلا ةقلطملا ىلع ا وقلطأف ةلمعتمسملا ةربتعملا اياضقلا نم هم وهم نڪي '

 (ليعام“إ).يمضلاو يحيرصلا ضيقنلا نم معأ ماقملا اذه يف ضيقنلا
 ةماعلا ةقلطملا وه ةمئادلا ضيقن نإ :ازاحم اولاق ماودلا ىلع ةلالدلل ةعوضوم ةزاتمم ةيضق يأ :لصحم موهفم

 .هموزلم مساب مزاللا ةيمستو موزلملا ةلزنم مزاللا لعجب
 ؛ةنكمملا حيرصلا اهضيقن ةيتاذلا ةرورضلاب اهيف موكحلا ةرورضلا نأ امك هنأ هلصاح ا ةنكمملا ةينيحلا ةبسن

 اهضيقن ةيفضولا ةرورضلاب اهيف موكحم ا ةماعلا ةطورشملا كلذل لباقملا بناجلا نم ةيتاذلا ةرورضلا بلس اهيف ذإ

 اهيف موكحلا ةمئادلا نأ امك و «فلاحملا بناحلا نع ةيفضولا ةرورضلا بلس اهانعم ذإ ؛ةنكمملا ةينيحلا حيرصلا

 ماودلاب اهيف موكحما ةماعلا ةيفرعلا كلذك «ةيتاذلا ةيلعفلاب اهيف موكحملا ةماعلا ةقلطملا اهضيقن مزال يتاذلا ماودلاب

 (ناهرب).فلاخملا بناجلا يف ةيفصولا ةيلعفلاب اهيف موكحم ا ةقلطملا ةينيح لا اهضيقن مزال يفصولا

 تماد ام يرورضب سيل عباصألا كرحح توب وهو فلاخملا بناخلا نأب اهيف مكح هنإف :خلا بتاكلا ضعب سيل

 (لصحم).ةباتكلا
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 ؛ياونعلا فصولاب ٌةفصّتم عوضوملا تاذ ماد ام ةبسنلا ماودب ةماعلا ةيفرعلا يف مكحلا نأل كلذو
 فصولا تاقوأ ضعب يف لباقملا فرطلا عوقو همزليو «ماودلا كلذ بلس وه حيرصلا اهضيقنف
 لك ماودلاب" :انلوق ضيقنف «فيكلا يف ةماعلا ةيفرعلل ةفلاخملا ةقلطملا ةينيحلا نعم اذهو «يناونعلا

 بتاك وه نيح عباصألا كرحتم. بتاكلا ضعب سيل :انلوق ابتاك ماد ام عباصألا كرحتم بتاك

 كلذب قلعتي ال ذإ ؛طئاسبلا نم نيتقلطملا ةرشتنملاو ةيتقولا ضيقن نايبل ضرعتي مل فنصملاو «لعفلاب
 .لمأتف .طئاسبلا يقاب فالخب ةسيقألاو سوكعلا ثحابم نم يتأيس اميف ضرغ

 «ماودلا كلذ عفر حيرصلا هضيقنف ةيفصولا ةبسنلا ماودب ةماعلا ةيفرعلا يف مكحلا نأ يعي :خلإ مكحلا نأل كلذو

 اهضعب يف بلسلل ضقانم فصولا تاقوأ عيمج يف باجيإلاف ءفصولا كلذ نيح لباقملا فرطلا ةيلعف همزليو
 بونحمبلا ضعب سيل ابونجم ماد ام لعسي بونحم لك :انلوق ضيقنف ءاهضعب يف باجيإلل ضقانم اهعيمج يف بلسلاو
 (ليعامسإ) .لعفلاب بونحم وه نيح لعسي

 نيعم تقو يف ةرورضلا بلسب اهيف مكح يلا يهو ةيتقولا ةنكمملا ةقلطملا ةيتقولا ضيقنف :خإ ةيتقولا ضيقن
 ةرشتنملا ضيقنو ءانيقي ةيتقولا ةرورضلا بلس هضقاني نيعم تقو يف ةرورضلا نإف ؛مكحلل فلاخملا بناجلا نع
 ةرورضلا نإف ؛مكحلل فلاخملا بناجلا نع امئاد ةرورضلا بلسب اهيف مكح ىلا يهو ةمئادلا ةنكمملا ةقلطملا

 ةرشتنملاو ةقلطملا ةيتقولا ىلإ امهتبسن ةروهشملا ريغلا طئاسبلا نم اضيأ امهف ءامزح ناضقانتي امم اهبلسو ةرشتنملا
 (ةدايزب حتفلا وبأ).ةماعلا ةطورشملاو ةقلطملا ةيرورضلا ىلإ ةنكمملا ةينيحلاو ةماعلا ةنكسلا ةيسنك ةقلطملا

 ضيقن نأ انملع هعفر ءيش لك ضيقن نأ انملع اذإ انأل ؛اه ضئاقن ال هنأ ال :ضرغ كلذب قلعتي ال ذإ

 تقو يف وأ نيعم تقو يف لباقملا فرطلا ناكمإ يأ ةرورضلا كلت بلس نيعم ريغ وأ نيعم تقو يف ةرورضلا
 .امهفيرعت ىضم دقو «ةمئادلا ةنكمملا :يناثلاو «ةيتقولا ةنكمملا :لوألاف ءام

 نيتقلطملا نيتيتقولا يف مكحلا نأل ؛نيتيضقلا نيتاه ضئاقنل فنصملا ضرعت مدع هجو ىلإ ةراشإ هلعل :لمأتف
 نيعم تقو يف ةرورضلا بلسب امهيتبلاس يفو ,ديقم باجيإ اذهو ءام تقو يف وأ نع تقو يف باحيإلا ةرورضب
 هنأ ىلإ ءاعإ وأ .لمأتف «نيضقانتم نانوكي الف «ديقب امهعافترا زوجيف ديقم بلس بلسلا اذهو ءام تقو ف وأ
 = (ليعامسإ).مهبتك يف موقلا حرص امك «يملع ضرغ هب قلعتي مل نإو بابلل ءافيتسا اضيأ امهضيقن نايب نم دبال



 ةطيسبلا تاهجوملا ضئاقن ١ "4 تاقيدصتلا

 عفرب نوكي امنإ بكرملا عفر نأ ملعاف «هعفر ءيش لك ضيقن نأ تملع دق ةبكرمللو :هلوق

 ؛نيئزحلا الك عفرب نوكي نأ زوجي ذإ ؛ولخلا عنم ليبس ىلع لب نييعتلا ىلع ال هيئزح دحأ

 بتاك لك :انلوق ضيقنف «ولخلا عنم ليبس ىلع هيئزج دحأ ضيقن ةبكرملا ةيضقلا ضيقنف
 عباصألا كرحتمي بتاكلا نم ءيش ال يأ امئاد ال ابتاك ماد ام ةرورضلاب عباصألا كرحتم

 عباصألا كرحتمي سيل بتاكلا ضعب امإ :انلوق يه «ولخلا ةعنام ةلصفنم ةيضق لعفلاب

 كعالطا دعب تنأو امئاد «عباصألا كرحتم بتاكلا ضعب امإو بتاك وه نيح ناكمإلاب

 ضيقن نأ ملع ةماعلا ةطورشملاو ةيرورضلا ضيقن نيب امل هنأل ؛امازتلا روكذملا ضيقنل لماش رمأ :لمأتف =

 نإو «يفصولا ناكمإلاف ةيفصو تناك نإو يتاذلا ناكمإلا اهضيقنف ةيتاذ ةرورضلا تناك نإف ؛ناكمإلا ةرورضلا

 ضيقنلا نأ الإ :ةحارص يأ "ضرعتي مل" :هلوق نعم اذه ىلعف ءارشتنم وأ ناك انيعم قولا ناكمإلاف ةيتقو تناك

 .يمازتلالا روكذملاب لمأتف .امازتلا روكذم

 ىدحإ ضيقن وه اهضيقنف «ةماعلا ةقلطملاو ةماعلا ةطورشملا نم ةبكرم ةصاخ ةطورشم هذهف :لإ بتاك لك

 ‹ةقلطملا ةمئادلا ةماعلا ةقلطملا ضيقنو ةنكمملا ةينيحلا ةطورشملا ضيقنف «ولخل ا عنم ليبس ىلع نيتيضقلا نيتاه

 .ولخلا عنم ليبس ىلع نيضيقنلا نيذه دحأ نيب ددرملا موهفملا وه ةصاخلا ةطورشملا هذه ضيقنف

 تابكرملا قئاقح ىلع عالطالا دعب لمأت ىدأب ةيقابلا تابكرملا ضئاقن رهظي هنأ نعي :خ! كعالطا دعب تنأو

 ةماع ةقلطمو ةيلك ةبجوم ةماع ةيفرع نم ةبكرم ةيلكلا ةبجوملا ةصاخلا ةيفرعلا نأ انملع اذإ انإف ؛طئاسبلا ضئاقنو

 ضيقن نأ انيلع رهظ ةيئرحلا ةبجوملا ةمئادلا يناثلا ضيقنو «ةقلطملا ةيتيحلا ةيئزحلا ةبلاسلا لوألا ضيقنو «ةيلك ةبلاس

 كرحتم بتاك لك ماودلاب :انلوق ضيقنف ءولخلا عنم ليبس ىلع نيضيقنلا نيذه نيب ددرملا موهفملا وه ةصاخلا ةيفرعلا

 سيل امإ :انلوق يه ولخلا ةعنام ةيضق لعفلاب عباصألا كرحتمي بتاكلا نم ءيش ال يأ امئاد ال ابتاك ماد ام عباصألا

 ضيقن اذكو ءامئاد عباصألا كرحتم بتاكلا ضعب امإو لعفلاب بتاك وه نيح عباصألا كرحتمب بتاكلا ضعب
 ماعلا ناكمإلاب بتاكب هنم ءيش ال يأ ةرورضلاب ال لعفلاب بتاك ناسنإ لك :انلوقك ءةيرورضاللا ةيدوجولا

 ناسنإلا ضعب امإ :انلوق يهو ولخلا عنم ليبس ىلع ةماعلا ةنكمملاو ةماعلا ةقلطملا يضيقن نيب ةددرملا ةلصفنملا ةيضقلا

 (ليعامسإ).ةرشتنملاو ةيتقولا اذه ىلع سقو «ةرورضلاب بتاك ناسنإلا ضعب امإو امئاد ابتاك سيل



 ةطيسبلا تاهّجوملا ضئاقن 3-0202 ١؟ تاقيدصتلا

 .درف درف لك ىلإ ةبسنلاب ةيئزجلا يف نكلو

 :هلوق :تابكرملا ضئاقن ليصافت جارختسا نم نكمتت طئاسبلا ضئاقنو تابكرملا قئاقح ىلع

 NE O لا

 ناويحلا ضعب اار نیر وکر بدكم دق ذإ اکا اھو اار یدک ووا

 ناويحلا نم ءيش ال :انلوق :امهو اي اهيئزج يضيقن الك بذكيو امئاد ال لعفلاب ناسنإ

 نأ ةيئزجلا ةبكرملا ضيقن ذحأ قيرطف ٍذئنيحو ءامئاد ناسنإ ناويح لك :انلوقو ءامئاد ناسنإب

 نيئرحلا يضيقن نيب ددرت مث ةيلكلا يه ةيئزحلا ضيقن نأ ةرورض ؛اهلك عوضوملا دارفأ عضوي

 وأ امئاد ناسنإ امإ ناويح لك :روكذملا لاثملا يف لاقيف دارفألا كلت نم دحاو لك ىلإ ةبسنلاب

 ىلإ ةبسنلاب هلوقف .لومحملا ةددرم ةيلمح ةيضق وهو ضيقنلا قدصيف ٍذئنيحو امئاد ناسنإب سيل

 .عوضوملا دارفأ يأ :درف درف لك

 ةيلكلاب ةديقم ريغ ةقلطم تعقو اأ نم "خلإ ةبكرمللو" :هلوق نم يشانلا مهوتلل عفد :ةيئزجلا يف نكلو
 .اضيأ ةيئزجلا ةبك رملل ضيقن ددرملا موهفملا نأ مهوتيف «تايلك مولعلا تاقلطملاو

 يناثلا يقو معألا دارفأ عيمج نع صحألا بلس لوألا يف مزلي هنأل ؛رهاظ امهذكو :خلإ ناويحا نم ءيش ال
 .نالطاب امهالك و معألا دارفأ لك ىلع صحألا لمح

 ةيدوحولل اضيقن نوكت فيك لومحملا ةددرملا ةيلمحلا ةيضقلا هذه نإ :ليق نإ :خلإ ناسنإ امإ ناويح لك

 نمو ناتبجوم نيتيضقلا نيتاه نم الك نإف ؛امئاد ال لعفلاب ناسنإ ناويحلا ضعب :انلوق يأ ةروكذملا ةمئاداللا
 فو «زوجتلا ىلع انهه ضيقنلا قالطإ نأ هباوجف .رم امك «بلسلاو باجيإلا يف فالتحالا ضقانتلا طئارش

 (ليعامسإ).اهضيقنل ةيواسم امكأ ةقيقحلا



 ىوتسملا کیل ا فيرعت 0 0 ١ 5 تاقيدصتلا

 1 7 د قفا و د ا
 دس ا اهب Bb هاو mR اها نها نار NE هد bk هل ê قدصلا ءاقب عم ةيضقلا قرط لیدبن ي وتسملا سحعلا

 .يلاتلاو مدقملا وأ لومحملاو عوضوملا امه نافرطلا ناك ءاوس ةيضقلا يفرط ليدبت :هلوق

 ةلصاحلا ةيضقلا ىلع قلطي كلذك روكذملا يردصملا نعملا ىلع قلطي امك سكعلا نأ ملعاو

 .قولخملا ىلع قلخلاو ظوفلملا ىلع ظفللا قالطإ ليبق نم يزاحم قالطإلا كلذو «ليدبتلا نم

 ,لومحملاو عوضوملا نم ىلوأ هذه «هناكم رخآلاو رخآلا فرطلا ناكم اهيفرط دحأ لعج يأ :ةيضقلا يفرط
 نيب ةدناعملا ذإ ةدئافلا مدعل ؛تالصفتملل سكع ال هنأ ملعاو .تالصتملا سكع هلومشل ؛مهضعب ركذ امك

 ليدبتلا ليدبتلاب دارملا نأ تملع الو .انركذ امك ءال وأ رحآلا فرطلا مدق ءاوس اهاح ىلع ىقبت نيفرطلا

 يفف «لومحلا فصوو عوضوملا تاذ وه ةيضقلا نم يناثلاو لوألا فرطلا نأ ملعاف ىعملا ريغي يذلا يونعملا

 فصوو الومحم نوكي عوضوملا تاذ نأ ال ءالومحم عوضوملا فصوو اعوضوم لومحملا تاذ نوكي سكعلا

 (دبع).نيلفاغلا نم نكت الو مهفاف .اعوضوم نوكي لومحملا
 نيب ةدناعملا ذإ ةلصفنملل سكع الو :ليق اذهو ؛ئعملا ريغي يذلا يونغملا ليدبتلاب دارملاو :ةيضقلا ىفرط ليدبت

 ؛«تالصفنملل هب دتعم سكع ال ىلإ هب دتعملا سكعلا يفنملا سكعلاب داري نأ نكميو ءافاح ىلع ىقبت نيفرطلا

 يركذلا يع نإو «موهفملا اهومحمو تاذلا اهعوضوم ذإ ؛تايلمحلا سكعنت مل يقيقحلا ليدبتلا يع نإ دري الف

 اياضقلا تحجرخف هتايئزج ىلع ىلكلا لمح اهيف ىلا ىهو ةفراعتملا ةيضقلاب دارملا نأ ملعاو .تالصفنملا سكعنا ال

 هيف نأل «هيلع هسكع ميقتسي الف يئرحلا لمح زوج نم دنع قداص ديز ناسنإلا ضعب نأ دري الف «ةفراعتملا ريغلا

 قدصي اذكو بذاك هسكعو قداص ناسنإ عونلا ضعب اضيأو عوضوملا نونعم سفن انهه لومحما ذإ ٍ؛اّيلوأ المح
 ايي عونلا ضعب وهو هضيقن قدصل ناسنإب عونلا نم ءيش ال وهو هسكع بذك عم عونب ناسنإلا نم ءيش ال

 اسنإب عونلا نم ع يش "ل :انلوقب الدتسم لاشنإ عونلا صضعب تذک ىلإ بهذ ناب ملسلا بحاض و ناسنإ ف

 ١ فراعتملا لمحلا يف ربتعملا نأ هيفرسلاو :لاقو عونب ناسنإلا نم ءيش ال وهو هضقاني ام ىلإ سكعني وهو قداص
 لآ

 .هموهفم سفن ال لومحملا موهفم قدص



 ىوتسملا سكعلا ماكحأ ش ۲۷ تاقيدصتلا

 2 TOES حاط دوا ع اج ع وهم 9 OSE ETAR ؛ةيئزج سكعنت امنإ ةبجوملاو «فيكلاو

 .عقاولا يف امهقدص بحي هنأ ال ءسكعلا قدص هقدص نم مزل هقدص ضرف ول لصألا نأ ىنعمب

 سكعلا ناك ةبلاس ناك نإو «ةبجوم سكعلا ناك ةبجوم لصألا ناك نإ نعي :فيكلاو :هلوق

 وأ «ناويح ناسنإ لك :وخن ءةيلك تناك ءاوس ةبحوملا نأ نعي :ةيئرحح سكعنت امنإ :هلوق: ةبلاس

 قدص امأ ةيلكلا ةبجوملا ىلإ ال ةيئزحلا ةبجوملا ىلإ سكعنت امنإ ناسنإ ناويحلا ضعب :وحن «ةيئزح
 ]110100011 ]1 ] ]00001 لومحلا قدص اذإ هنأ ةرورض ؛رهاظف ةيئزجلا ةبجوملا

 ولف .يضرفلا قدصللو هل لماش وه لب يرمألا سفنلا قدصلا انهه قدصلاب دارملا سيل نعي :لصألا نأ ىنعمب

 مزال سكعلا ذإ ؛قدصلا ءاقب ربتعا امنإو ةبير الب ناسنإ رجحلا ضعب قدص مزلي رجح ناسنإ لك قدص ضرف

 موزل زاوحل ؛بذكلا ءاقب طرتشي ملو ابذاك مزاللاو اقداص موزلملا نوكي نأ ليحتسيف لصألا مزاول نم صاح

 .ناويح ناسنإلا ضعب :انلوق وهو هسكع قدص عم بذاك ناسنإ ناويح لك :انلوق نإف ؛بذاكلا قداصلا

 ءلصألا قدص ريدقت ىلع هقدص مزليو «ناسنإ رجحلا ضعب هسكع رجح ناسنإ لك :انلوق :وخن :عقاولا يف

 مزاللا ءافتنا نإف ؛مزاللا قدص نودب موزلملا قدص عنميو ءاه مزال ةيضقلا سكع نأل ؛قدصلا ءاقب طرتشا امنإو

 معأ مزاللا نوكي نأ زاوحل ؛موزلملا قدص نودب مزاللا قدص زوجي هنإف ؛بذكلا ءاقب فالخب موزلملا ءافتنا مزلتسي
 (ليعامسإ).هيف ةقياضم الف «قداص ناويح ناسنإلا ضعب يأ هسكعو بذاك ناسنإ ناويح لك :انلوقف «عوزلملا نم

 ةيضق "ةيئزج سكعنت امنإ ةبجوملاو" :هلوقف «قارغتسالل ةبجوملا يف ماللا نأ ىلإ ةراشإ :خإ ةيلك تناك ءاوس

 (دبع).ةيلك سكعنت الو ةيئزح سكعنت ةبحوم لك يأ ةيلك

 امأ .يبلسو وبث :ناءزج هل رصحلل "اغإ" ةملك نأ ىلإ ةراشإ ةيلكلا ةبجوملا ىلإ ال ةيئزحلا ةبجوملا ىلإ :سكعنت اغنإ

 .ةيلك ةبجوم ىلإ سكعنت ال ةبجوم لك نأ وهف :يبلسلا امأو «ةيئزج ةبجوم ىلإ سكعنت ةبجوم لك نأ وهف :توبثلا
 نظيف ايدوجو ارمأ ةيضقلا يفرط دحأ ناك اذإ سكعلا يف طلغلا عقي دقو :رهاظف ةيئزجلا ةبجوملا قدص امأ

 طئاحلا يف دتو لكو ريرسلا ىلع كلم لك :انلوقك طلغلا عقيف ءطقف الومحم وأ اعوضوم يدوجولا كلذ نوك
 طئاحلاو ريرسلا :يه اياضقلا هذه يف تالومحملا نأ نظيف ءالبقتسم ناك ضام لكو اباش ناك خيش لكو

 اخيش ناك باشلا ضعبو دتولا يف طئاحلا ضعبو كلملا ىلع ريرسلا ضعب :اهسوكع يف لاقيف «لبقتسملاو باشلاو
 = "البقتسم ناكو" "اباش ناك"و "طئاحلا يف"و "ريرسلا ىلع" وه لومحملا نأ ملع اذإف ءايضام ناك لبقتسملا ضعبو



 يوتسملا سكعلا ماكحأ ۲۸ ش تاقيدصتلا

 ا ك چ ع 1 | ۴ 1 :

 + ذه أ عا 2 ا ا هن هيلث ةملاس سكعتنن هلا ةبلاسلاو ىلاعلا وأ لونا د هم 7 وګج
 ريق

 قدصيف «درفلا اذه يف عوضوملاو لومحلا قدصي اضعب وأ الك عوضوملا هيلع قدص ام ىلع
 دق ةبجوملا ةيضقلا يف لومحملا نألف ؛ةيلكلا قدص مدع امأو «ةلمجلا يف عوضوملا درف ىلع لومحلا

 ايلك صخألا قدص ليحتسيو «معأ عوضوملا راص ةيضقلا تسكع ولف عوضوملا نم معأ نوكي

 يف نايبلا وه اذه .ةيئزحلا ةبجوملا وه داوملا عيمج يف قداصلا مزاللا سكعلاف «معألا ىلع

 اباش ناك نم ضعبو دتو طئاحلا يف ام ضعبو كلم ريرسلا ىلع نم ضعب اهسوكع نأ ملع ذإ ؛طلغلا لاز =
 امأ يعي :رهاظف ةيئزجلا ةبجوملا قدص امأ (ساطسقلا نع الق انزوريف).ضام البقتسم ناك ام ضعبو خيش

 هيلع هيبنت "لإ قدص اذإ هنأ ةرورض" :هلوقو ءيرورض هنأل ؛ليلدلا ىلإ جاتحم ريغف روكذملا رصحلل يتوبثلا ءزجلا

 ةأيها ريغت دعب هئاقبو قدصلا يف هلصأل اقفاوم نوكي نأو دبال سكعلا نأ ءافخلا هجوو لاكشإ الف «ءافخلا ةلازإل

 (دبع).هئاقب عون هيفف «دعبتسم سكعلابو ايناث لوألا فرطلا لعجي ةيلصألا

 يف درفلا كلذ ىلع هقدص نوكيف ءايلك اقدص يأ الك عوضوملا هيلع قدص ام درف ىلع يأ :قدص ام ىلع

 ةيئرحلا يف امك ايئزج اقدص يأ اضعب وأ ناويح ناسنإ لك :لثم ةيلكلا يف امك هدارفأ عيمج ىلع هقدص نمض

 نوكيف «عوضوملا درف هنأ امك لومحملا درف درفلا اذه نوكيف يأ :درفلا اذه يف .ناويح ناسنإلا ضعب :لثم

 قداصلا لومحملا كلذ لعج ولف ءال وأ دارفألا عيمج ىلع قدص ءاوس ةلمجلا يف دارفألا ضعب ىلع اقداص لومحما

 ناويحلا ضعب" :"ناويح ناسنإ لك يف" ليقو الومحم عوضوملا لعجو اعوضوم ةلمجلا يف عوضوملا درف ىلع
 .اقلطم ةبجوملا سكع يف ةيئزجلا ةبحوملا قدص رهظف اقداص ناكل "ناسنإ

 ةيمومع امهنيب قبي مل معألا هيلع قدصي ام لك ىلع اقداص صخألا ناك ولو فيك :خ2إ صخألا قدص

 اناويح ناك اناسنإ اذه ناك املك :انلوقك ةيموزللا ةلصتمل يأ :تايطرشلا يف (ليعامسإ).الصأ ةيصوصخو

 صخألل معألا مازلتسا مزل ةيلكلا ىلإ سكعنا ولو اناسنإ ناك اناويح اذه ناك اذإ نوكي دق :انلوق ىلإ سكعني

 الو معألا ققحت صحألا ققحت مو صحأ ةيلكلاو معأ ةيئزحلا ةبجوملا ناكف ةيئزحلا قدص نايب امأو .لطاب وهو
 (دبع).تالصفنملل الو تايقافتالل الو ةيئزجلا ةبلاسلل سكع ال هنأ ملعاو .ايلك سكع



 يوتسملا سكعلا ماكحأ 4 ٠ تاقيدصتلا

 بلس مزل الإو :هلوق .رم امك «يهيدبف يباجيإلا امأو «روكذملا رصحلا نم يلسلا r نایب

 ءيش ال قدص رجحب ناسنإلا نم ءيش ال :انلوق قدص املك :لاقي نأ هريرقت :هسفن نع ءيشلا

 ضعب :لوقنف لصألا عم هّمضنف ناسنإ رجحلا ضعب وهو هضيقن قدصل الإو «ناسنإب رجحلا نم

 ia نم ءيش الو ناسنإ رجحلا

 ا ل 28551286548 39 ةقف ويب ا! ضيقن وه هأشنمو .لاحم اذهف :هسفن

 ال تابحوملا تاروصحملا نمض يف ةيلك ةبلاس سكعنت امنإ ةيلكلا ةبلاسلا نأ امك هيلع دري :الضأ سكعنت ال

 ةيئزحلا ةبلاسلا نإف ؛امهريغ يف سكعنت مل نإو نيتصاخلا يف ةيئزج ةبلاس سكعنت ةيئرحلا ةبلاسلا كلذك اقلطم

 ءانب انهه حماست هلعلو «ضيقنلا سكع ثحب يف فنصملا حرصيس امك ةصاخ ةيفرع ةيئزج ةبلاس سكعنت امهنم

 كوك أل خج ةيفف لإ زاوحلا' هلوق امار لالا اث يف لاخلا قيقحت ىلع اذامتغاو اهساكعنا ةردن ىلع

 وأ ةمئادلا ةيئزجلا ةبلاسلا ىلإ اهساكعنا مدع ىلع لدي امنإ ةيلمحلا ةيئزحلا ةبلاسلا يف لومحملا نم معا عوضوملا

 قالطإلاك ىرحخأ ةهج صخألا صعب نع معألا بلس قدصي امر دإ ؛ءاقلطم ساكعنالا مدع ىلع يا ةيرورضلا

 صعب سيل :انلوق قدصي هنأ عم هدار لاب كرحتلا نه اقلطم ريحا ةدارإلاب نك اسلا إف ؛ماعلا ناكمإلاو ماعلا

 نيتصاخلا نإ :ليق نإف (حتفلاوبأريم).ماعلا ناكمإلاب وأ ماعلا قالطإلاب ةدارإلاب اكرحتم ةدارإلاب نكاسلا

 مودعملاك ردانلاو ردان هنأ ؛سكعلا اله ريتعي : لاشي ا :هلوق ح بشي کف تاک نيتيئرزجلا لالا

 .لاخلا نات يف لاخلا قيقحت ىلع اذامتعا "نيتضاخلا ئوس" :هلوقب نثتسي مو

 ىلع لمتشم وهف ةيئزج سكعنت امنإ ةبجوملا :لاق فنصملا نأ مهوتي نأ ىسع مهوت عفد :يبلسلا ءزجلل نايب

 هيلع لدتسا 9 "ا ةملك نم دافتحي امك ةيلك سكعنت ال اأ : يناثلا .ةيث زج نیک ةبج وملا نأ :لوألا :نيرمأ

 متي طف هلم يناثلا عزجلا هب تش امنإو ىعدملا ىلع قبطنم ريغ لالدتسالا اذهف « لومحلا مومع زاوخل" :هلوقب

 رلي نح "ةيئزج سكعنت امنإ" ةهلوق عومجم اليلد سيل "لومحملا مومع زاوحل" :هلوق نأ عفدلا ريرقت ؟بيرقتلا

 يأ لوألا ءزجلا امأ .ةيلكلا ىلإ ساكعنالا مدع يأ طقف يناثلا ءزجلل ليلد وه لب ىعدملا ىلع هقابطنا مدع

 .مهفاف .ليلدلا ىلإ هتابثإ يق ةحاح ال يهيدبف ةيئزحلا ىلإ ةبحوملا ساكعنا



 يوتسملا سكعلا ماكحأ ا 11 تاقيدصتلا

 ناتمئادلا سكعنت تابجوملا نمف ةهجلا بسحب امأو .مدقملا وأ عوضوملا مومع زاوجل

 .بولطملا وهو اقح سكعلا نوكيف الطاب سكعلا ضيقن نوكيف «ةجتنم ةأيهاو قداص لصألا نأل

 بلس حصي ال نكل معألا ضعب نع صخألا بلس حصي ٍذئيحو :عوضوملا مومع زاوحل :هلوق

 سيل ناسنإلا ضعب قدصي الو ناسنإب سيل ناويحلا ضعب قدصي :الثم «صحألا ضعب نع معألا

 قدصي الو اناسنإ ناك اناويح ءيشلا ناك اذإ نوكي ال دق قدصي :الثم :مدقملا وأ :هلوق .ناويحب

 نايب وه هانركذ امنإ يعي :ةهحلا بسحب امأو :هلوق .اناويح اناك اناسنإ ءيشلا ناك اذإ نوكي ال دق

 ةيرورضلا يأ :ناتمئادلا :هلوق .خلإ ةهجلا بسحب امأو فيكلاو مكلا بسحب اياضقلا ساكعنا

 ناويحلا ضعب :انلوق قدص ناويح ناسنإ لك امئاد وأ ةرورضلاب :انلوق قدص املك :الثم ةمئادلاو

 ناسنإب ناويحلا نم ءيش ال امئاد :وهو هضيقن قدصيف الإو «ناويح وه نيح لعفلاب ناسنإ

 .فلح اذه .امئاد وأ ةرورضلاب ناسنإب ناسنإلا نم ءيش ال :جتني لصألا عم وهو ءاناويح ماد ام

 يأ ةأيهاو .فلخ اذه .الطاب ناكل الإو لاحملل أشنم نوكي فيكف قدصلا ضورفم لصألا نأ نعي :قداص

 وهف سكعلا ضيقن الإ سيل لاحنا اذه أشنمف «هحاتنإ يف ةهبش ال جاتنإلا يهيدب هنوكل ؛ةهبش الب ةجتنم لكشلا

 عافترا مزل الإو ءقح سكعلاف الطاب سكعلا ضيقن ناك اذإو ءةرورضلاب لاحم لاحملل مزلتسملا نأل ؛لطاب

 اذه قدصي مل اذإو «ناويحب سيل ناسنإلا ضعب :قدصي الو (ليعامسإ).ةهبش الب بولطملا تبثف «نيضيقنلا
 عنتمي كلذك صخألا دارفأ ضعب نع هبلس عنتمي امك ماعلا نإف ؛ىلوألا قيرطلاب ناويحب سيل ناسنإ لك قدصي الف

 (ليعامسإ).ةيئزج الو ةيلك ال هسكع ققحتي ال ةيئزحلا ةبلاسلاف .ديزأو لوألا نم شحفأ هعانتما لب هدارفأ عيمج نع

 معألا بلس عنتم كلذك صحألا دارفأ ضعب نع معألا بلس عنتمي امك هنأ هرس ج! نوكي ال دق قدصي الو

 (ليعامسإ).ربدتف .ةيلمحلا يف دارفألا ةلزنمت ةيطرشلا يف ريداقتلا نإف ؛صخألا ريداقت ضعب نع

 يف مكحلا :لوقأ .ةجاحلا ىلع ةدئاز ةينيحلاف طقف ةماعلا ةقلطملا ةمئادلاو ةيرورضلا سكع يف يفكي ليق :انلوق قدص

 فصوب ناويحلا دارفأ ىلع لاثملا كلذ سكع يف مكحلاو ةيناويحلا فصوب ناسنإلا دارفأ ىلع روكذملا لاثملا ىلع ليلدلا

 ناويحلا وهو «عوضوملا تاذ كاكفنا سكعلا يف زوجي هنأل ؛لصألل ةفلاخم تناكل ةقلطم ةينيح نكي مل ولف «ةيناسنإلا

 .روك ذملا لاثملا يف روصتي مل نإو ةيناويحلا وهو «يناونعلا فصولا نع



 ١ . كاتيدوجولاو ناتيتقولاو .ةمئادال ةقلطم ةينيح ناتصاخلاو ةقلطم ةينيح ناتماعلاو

 لك ماودلاب وأ ةرورضلاب قدص اذإ :الثم ةماعلا ةيفرعلاو ةماعلا ةطورشملا يأ ناتماعلاو :هلوق

 كرحتم وه نيح لعفلاب بتاك عباصألا كرحتم ضعب قدص ابتاك ماد ام عباصألا كرحتم بتاك

 كرحتم ماد ام بتاكب عباصألا كرحتم نم ءيشال امئاد :وهو هضيقن قدصيف الإو «عباصألا

 ماد ام بتاكب بتاكلا نم ءيشال ماودلاب وأ ةرورضلاب :انلوق جتني لصألا عم وهو عباصألا

 ةينيح ىلإ ناسكعنت ةصاخلا ةيفرعلاو ةصاخلا ةطورشملا يأ :ناتصاخلاو :هلوق فلخ اذه .ابتاك

 تقدص ناتصاخلا تقدص املك هنألف ؛ةقلطم ةينيح ىلإ امهساكعنا امأ «ماوداللاب ةديقم ةقلطم

 ماوداللا امأو .ةقلطملا ةينيحلا امهسكع يف تقدص ناتماعلا تقدص املك نأ رم دقو «ناتماعلا

 ضيقنلا اذهو «ىرغص هباجيإل لصألا انلعج نأب لصألا عم ضيقنلا اذه انممض اذإ يأ :خإ لصألا عم وهو

 ناويحلا نم ءيش ال امئادو ناويح ناسنإ لك امئاد وأ ةرورضلاب :لوقن نأب لوألا لكشلا لصح ىربك ةيلكل

 وهو «هسقن نع ءيشلا بلس مزليف ءامئاد وأ ةرورضلاب ناسنإب ناسنإلا نم ءيشال جتنأ اناويح ماد ام ناسنإب

 اضيأ ثلاثلاو «قدصلا ضورفم هنأل ؛لطاب لوألاو ةأيهلا وأ ىربكلا وأ ىرغصلا امإ لومحملا اذه أشنمف «لومح

 «قح سكعلاف «لطاب وهف سكعلا ضيقن وه لاحملا أشنمف «يناثلا نيعتف «جاتنإلا يهيدب لوألا لكشلا نإف ؛لطاب

 (ليعامسإ).لاحم وهو نيضيقنلا عافترا مزل الإو
 ةينيحلا ىلإ ةصاخلا ةيفرعلاو ةصاخلا ةطورشملا ساكعنا هجو نأ نعي :خإ ةقلطم ةينيح ىلإ امهساكعنا امأ

 مزال مزالو نيتصاخلل ناتمزال نيتماعلا نأ كش الو ءرم امك اهيلإ نيتسكعنم امفوكل ؛نيتماعلل ةمزال امأ ةقلطملا

 مزال سكعلا نأ ةرورض :خإ تقدص (ليعامسإ).ردقلا اذه الإ سكعلاب يعن الو ءيشلا كلذل امزال نوكي ءيشلا

 .صاخلل امزال ماعلل مزاللا ريصيو مزاللا دوجو مزلتسي موزلملا دوجوو نيتصاخلل ناتمزال نيتماعلاو نيتماعلل
 يف لاق ام لثم هنايب يف ىفكل كلذك ناك ول ذإ ؛لصألا ماودال سكع ماوداللا اذه سيل نعي :ماود اللا امأو

 انهه الثم ةصاخلا ةطورشملا سكع ةمئاداللا ةقلطملا ةينيحلا نأ نم مهدارمف «ةقلطملا ةينيحلا ىلإ امهساكعنا نايب

 نم يناثلاو ءلصألا نم لوألا ءزحلا سكع سكعلا نم لوألا ءزجلا نأل ؛بكرملا اذه اهعومجم يأ يه ثيح نم
 ةماع ةقلطم ىلإ ةراشإ آلا لاثملا يف لصألا ماود ال نأل ؛لصألا ماود ال سكع سيل ماوداللا اذه :انلق امنإو «يناثلا

 = ةبلاس ىلإ ةراشإ سكعلا ماود ال ناكل لصألا ماودالل اسكع لاثملا كلذ يف سكعلا ماود ال ناك ولف «ةيلك ةبلاس



 ل 5 EE EE Fg EEG E WDE MDH هلا لا ا i E ا هلا ضل اهلا اا EP OED اها DED ا HE GG اهلا هوا لا ا اه اقوا لا Gg ED اها هلا اهلا ال BBD MD DE اا #

 جتنيف «لصألا نه لوألا ءزجلا ىل ! ضيقنلا اذه مضنو «هضيقن قدصل قدصي مل ول هنأ هقدص نايبف

 ةرورضلاب قدص املك :الثم «ةجيتنلا كلت يفاني ام جئنيف لصألا نم يناثلا ءرحلا ىلإ مضنو «ةجيتن

 كرحتم ضعب سكعلا يف قدص امئادال ابتاك ماد ام عباصألا كرحتم بتاك لك ماودلاب وأ

 اع رهظ دقف لوألا ءزحجلا قدص امأ .امئاد ال عباصألا كرحتم وه نيح لعفلاب بتاك عباصألا

 هنألف ؛لعفلاب ابتاك عباصألا كرحتم ضعب سيل هانعمو ماوداللا يأ نالا عربا قدض اهأو «قبس

 لَو ألا ءزحللا عم همضنف ءامئاد بتاك عباصألا كرحتم لك :انلوق وهو هضيقن قدصل قدصي مل ول

 اتاك ماد م عباصألا كل رحم تاک لک و امئاد بتتاک عباصألا ك رحعتم لك :لوقنو ل

 :لوقنف «لصألا نم . يناثلا ء زخلا ىلإ ةمضن 3 ءامئاذ عباصألا ك م عباصألا كرتا ل اك جتني

 ءىش ال جتني لعفلاب عباصألا كرحتع. بتاكلا نم ءيش الو امئاد بتاك عباصألا كرحتم ۳

 نم رهظف «ةماغ ةقلطم ةيئزج ةبلاس ىلإ ةراشإ وهو اهسفنك سكعنت ةيلكلا ةبلاسلا نأل ؛ةماع ةقلطم ةيلك =

 .مهفاف .ءازجألا ىلإ ةظحالم الو كلذ سكع عغومحملا اذه نأ نعي عومجتا ىلإ الإ ٍدئيح ةظحالم ال هنأ انهه

 «ةرشع ىدح-إلا اياضقلا يهو ماعلا 4 هلع قاضي اس نأ x يف ةطباضلا ج سكعلا ف قدص

 لصألا ناك عاونس ةماع ةقلطم ةيئزحج ةبححوم ىلإ سك کیا ماعلا يثرعلا وهو «يىفصولا ءاودلا هيلع قدصي ١ لاف

 ماوداللاب اديقم نكي مل نإف قدض نإو «ةماعلا ةقلطملاو ناتيدوحو ولاو ناتيتقولا :اياضق سم وهو ءايئزج وأ ايلك

 ىلإ سكعنا هب اديقم ناك نإو «ناتماعلاو ناتمئادلا :اياضق عبرأ يهو ؛ةقلطم ةينيح ةيئزج ةبجوم ىلإ سكعنا

 (هللا ر ,ون).ناتصاخلا امهو ةمئاد ال ةقلطم ةينيح ةيئزحج ةبجوم

 يأ لصألا نم قالا ءزطا ىلإ اسناد. پقاگ عباصألا كرحتم لك :انلوق يأ ضيقتلا اذه مضن مث يأ :همضن 5

 :لوقتو «ىربك قافلا ءزجلاو لوألا لكشلل ىرغص ضيقنلا اذه لعجت نأب لصألا ماود ال نم ةموهفملا ةيضقلا

 جاتنإلا يهيدبلا لكشلا اذه جتنأف «عباصألا كرحتمب بتاكلا نم عيش الو امئاد بتاك عباصألا كرحتم لك

 ضيقنلا كلذ مضب لوألا لكشلا نم ةحراخلا ةجيتنلل فانم اذهو عباضألا كرحتمم. عباضألا كرحتم نم ءيشال

 خامتجا مزلف ءامئاد عباصألا ك رحتم عباصألا ك رحت 11 ىأ قدضلا ضورفملا لصألا نم لوألا ءرحجا ىلإ

 (ليعامسإ).بولطملا وهو قح ماوداللاو لطاب وهو «ىفخي ال امك ماوداللا ضيقن الإ سيل هأشنم نييفانتملا



 يوتسملا سكعلا ماكحأ ha تاقيدصتلا

 E ب HARE وب EEE بلاوسلا نمو ؛نيتتكمملل سكعاالو ةماع ةقلطم ةماعلا ةقلطملاو

 قدص نم مزليف «ةقباسلا ةجيتنلا يفاني اذهو «لعفلاب عباصألا كرحتع. عباصألا كرحتم نم
 .بولطملا وهو ءاقح ماوداللا نوكيف ءالطاب نوكيف «نييفانتملا عامتجا سكعلا ماود ال ضيقن

 ىلإ اهنم ةدحاو لك سكعني سمخلا اياضقلا هذه يأ :ةماع ةقلطم ةماعلا ةقلطملاو :هلوق

 ج ب ضعب قدصي سمخلا تاهجلا ىدحإب ب ج لك قدص ول :لاقيف «ةماع ةقلطم

 ءيش ال جتني لصألا عم وهو ءامئاد ج ب نم ءيش ال وهو «هضيقن قدصيف الإو «لعفلاب
 :نيتنكمملل سكع الو فلخ اذه .ج ج نم

 ةيلكلا ةبحوملل احالطصا اضيقن نوكت ال ةيلكلا ةبلاسلا نأل ؛نيضيقنلا عامتجا :لقي و :نييفاتخملا عامتجا

 راصتخالل امور ےس تعي لومحملا نعو ا تپ عوضوملا نع ريبعتلاب ہهداع تا رح دق با 3 لك زس يه ياغ

 امي ظفلتلا ناكمإ مدعل ؛فورحلا لوأ اهأ عم ةنكاسلا فلألا اوربتعي ملو داوملا نم ةدام يف راصحنالا مهوتل اعفدو

 اراعشإ بيترتلا اوسكغو ج وه طخلا يف ب نع زيمتي يذلا يناثلا فرحلا مث طخلا يف ةروص امل سيل ةكرحتملاو

 بئناج ٤ نأ . وهو ؛«فيطل هحج ف لومحملل چ و ع وضوملل ا رايتحا فو يرحل عملا نع لاج راجت اًمنكأب

 7 ةا :ةذددع يذلا 2 حف هريبعت بسألف ؛«عضولا دقع ۾ يناونعلا فصولاو تالا :ءايشأ ةا عوضوملا

 (هحورشو ملسلا نم).نانثا هددع يذلا "بب بسانف «لمحلا دقعو فصولا نائيش لومحملا بناح

 يأ لصألاو لوألا شلل ىربك امئاد ج ب عرف عش ال :انلوق يأ ضيقنلا اذه انلعج ادإ نعي :لصألا عم وهو

 سمخلا تاهجلا ىدحإب ب ج لك تا كوالا لكشلا جتناف هل ىرغص سمخلا تاهجلا ىدحإب ب ج لک :انلوق

 ءيش ال وهو هضيقن قدصيف اقداص نكي مل ول هنإف ؛لصألا ققحت املك قداص وهو لعفلاب ناسنإ ناويحلا ضعب

 ناويح ناسنإ لك :لوقن نأب ىرغص لصألاو ىربك هلعحجب نأب لضألاب اهانممض اذإف ءامئاد ناسنإب ناويحلا نم

 «لاح وهو ءامئاد ناسنإب ناسنإإلا نم عيش دل جتني امئاد تاسنإب ناويحلا نم عيش ف سمخلا تاهجلا ىدحاب

 (ليعامسإ) .بولطملا وهو قح سكعلاف «لاغ اضيأ لاحلل مزلتسملا سكعلا ضيقنف
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 «يبارافلا دنع ناكمإلاب مولعلا يف ةربتعملا اياضقلا يف هتاذ ىلع ع وضوملا فصو قدص نأ ملعا

 هيلع قدص ام لك نأ وه يبارافلا يأر ىلع ناكمإلاب ب ج لك نعمف «خيشلا دنع لعفلابو

 2 ع ع 2 2 2 5 8 مع 12 ةو ةد مم +, ر ةفلاكمالاب "ب" هيلع قدص ناكمإلاب "ج'

 هفصوب عوضوملا تاذ فاصتا :وهو عضولا دقع :نيدقع ىلإ عحري ةيضقلا موهفم لصحم نأ ملعا :خإ ملعا

 يناثلاو ءيلك عضوب يدييقت بيكرت لوألا .لومحما فصوب عوضوملا تاذ فاصتا :وهو لمحلا دقعو «يناونعلا

 قدصو هتاذ ىلع يناونعلا هفصو قدصو عوضوملا تاذ :ءايشأ ةثالث نوكي ةيضقلا ققحت دضف «يربخ بيكرت
 دقو «هتاذ ىلإ هفصو ةبسن كانه نوكي هتاذ ىلع عوضوملا فصو قدص اذإف ؛عوضوملا تاذ ىلع لومحملا فصو

 يبارافلا رصن وبأ مث .رمألا سفن يف ام ةيفيكب ةفيكم نوكت نأ دبال ءيش ىلإ ءيش ةبسن نأ قبس ام يف تملع
 بهذو ءطقف عوضوملا تاذ ىلع ناونعلا قدص ناكمإ يأ ناكمإلا عضولا دقع يف ةيفيكلا كلت نأ ىلإ بهذ

 «ضرفلا بسحب لعفلا عم قدصلا كلذ ناكمإ ةيفيكلا كلت نأ ىلإ يبارافلا نع رحؤملا انيس نب ىلع وبأ خيشلا

 قدص نكمي ام ىلع نيفصولا دحأ قدص ناكمإ ةرورض ؛ةماع ةنكمم ناتنكمملا سكعنت نيبهذملا نيذه ىلعف

 نم خيشلا مالك نم رهاظلا وه ام ىلع امأو .هيلع هقدص نكمي ام ىلع رخآلا قدص ناكمإ مزلتسي هيلع رخآلا

 يف ءيجيس امك الصأ ناسكعنت ال امهف «رمألا سفن بسحب لعفلا عم قدصلا كلذ ناكمإ ةيفيكلا كلت نأ

 مث .يأر نود نم يأر ىلع موقلا نيب روهشملا وه امك اقلطم خيشلا يأر ىلع امهساكعنا مدع سيلف «حرشلا
 عقاولا ال موهفملا سفن ىلإ سفنلاب رمألا سفن بسحب هتاذ ىلع عوضوملا ناونع قدص يبارافلا دنع ربتعملا

 «درفلا دوجو ناكمإ يضتقي ال نيعملا اذه ناكمإلا نإف ؛عنتمم يرابلا كيرش لك :وحن لمشيف «ليلدلاو جراخلاو

 نإف ؛ةغللاو فرعلل افلاخم يبارافلا بهذم دجو امل خيشلاو .ةيضقلا هذه لاثمأ جورخب .يبارافلا ىلع لاكشإ الف

 قدص ربتعا هب هفاصتا نكمأ نإو ءادبأو الزأ داوسلاب فصتي مل ءيش ةغلو افرع هنم مهفي مل قلطأ اذإ دوسألا

 نأ نعم. ئهذلا ضرفلا يف وأ يحراخلا دوجولا يف ةثالثلا ةنمزألا دحأ يف يأ لعفلاب هتاذ ىلع عوضوملا ناونع

 نع ةيلاخلا تاذلاو دحوي مل وأ دحو ءاوس اذك نوكي رمألا سفن يف لعفلاب اهدوجول نأب اهفاصتا ربتعي لقعلا
 ناكمإلا وه عضولا دقع يبارافلا يأر ىلع لحديو خيشلا دنع دوسأ لك يف لحدي ال يمورلاك امئاد داوسلا

 .هتاذل ايرورض عوضوملا فصو نوكي ام لمشيف دوجولا بناجب ديقملا
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 «ناكمإلاب "ج" هيلع قدص ناكمإلاب "ب" هيلع قدص ام ضعب نأ وهو ٍذئنيح سكعلا همزليو

 هيلع قدص لعفلاب "ج" هيلع قدص ام لك نأ وه ناكمإلاب ب ج لك نعم خيشلا يأر ىلعو

 لعفلاب "ب" هيلع قدص ام ضعب نأ وه خيشلا بولسأ ىلع هسكع نوكيو ناكمإلاب "ب'

 :الثم ءسكعلا قدص ٍظئئيح لصألا قدص نم مرلي ال هنأ كش الو «ناكمإلاب "ج" هيلع قدص

 ديز بوكرم لعفلاب رامح لك قدص «سرفلا يف رصحنم لعفلاب ديز بوكر م نأ ضرف اذإ

 امل فنصملاف .ناكمإلاب راح لعفلاب ديز بوكرم ضعب نأ وهو هسكع قدصي ملو ناكمإلاب
 .نيتنكمملل سكع ال هنأب مكح ةغللاو فرعلا يف ردابتملا وه ذإ ؛خيشلا بهذم راتخا

 ةيلكل ضيقنلا اذهو ىرغص باجيإل لصألا لعجن نأب لصألا عم همضنو هضيقن قدصي الإو :سكعلا همزليو
 بلس وهو «ةرورضلاب ج ج نم ءيش ال جتني ةرورضلاب ج ب نم ءيش الو ناكمإلاب ب ج لك :لوقنو ىربك
 ةجتنم ةأيهاو قدصلا ضورفم لصألا نوكل ؛هضيقن قدص نم أشن امنإ لاحما اذهو ؛لاحم وهو «هسفن نع ءيشلا

 .قح سكعلاف ؛لاحم ضيقنلا اذهف «لاحم لاحملا أشنمو

 ضيبألاف «ادبأو الزأ ةيميجلاب افصتم نوكي ال ام ىلع ةغللا يف الو فرعلا يف قلطي ال "ج" نإف :ردابتملا وه ذإ

 هقالطإ !معن «ةغل الو افرع ال ضيبأ هنإ :يحبرلل لاقي الف ءامئاد هب امئاق ضايبلا نوكي ال ام ىلع قلطي ال الثم

 (ناهرب).اعطق حيحص لاحلا وأ لبقتسملا وأ يضاملا نامزلا يف ناك ءاوس لعفلاب ضيبأ نوكي ام ىلع

 ةثالثب هيلع اولدتساو ةماع ةنكمم ناسكعنت امهنأ ىلإ اوبهذ ءامدقلا نأ ملعا :نيتنكمملل سكع ال هنأب مكح

 :لوقنف ؛"د" ناکمإلاب "ب"و ع اهيلع قدصي ىلا تاذلا نأ انضرف اذإ انأ :هريرقت «ضارتفالا لوألا :هوجو

 قدص ناكمإلاب ج ب ضعب قدصي مل ول هنأ :هريرقت «فلخلا يناثلا .ناكمإلاب "ج" "د" و ناكمإلاب "ب" "د"

 «لطاب وهف سكعلا ضيقن نم شان وهو لومحملا جتنيف يز ور سيل واب حاب نس ديك

 ج نم ءيش ال :انلوق ىلإ سكعني ةرورضلاب ج ب نم ءيش ال :انلوق نأ هريرقت «سكعلا ثلاثلا ءقح سكعلاف
 هذه نع اوباجأو ءاهساكعنا مدعب اولاق نورحأتملاو «فلح اذه «ناكمإلاب ب ج ضعب ناك دق ةرورضلاب ب

 ةبلاسلا ساكعنا عنم. ثلاثلا نعو يناثلاو لوألا يف ةنكمملا ىرغصلا جاتنإ عنم نيلوألا نعف «تالالدتسالا

 فصولا قدص ناك ول عضولا دقع يف ربتعملا نم حراشلا مالك نم دافتسي ام قحلاو «ةيرورض ةبلاس ةيرورضلا

 هقدص ناك نإ ةرورضلاب ةماعلا ةنكمملا ىلإ ناسكعنت امهف يبارافلا بهذم وه امك ناكمإلاب تاذلا ىلع يناونعلا

 (ليعامسإ).احورشم حرشلا يف تملع امك امه سكع الف «خيشلا مالك نم رهاظ وه امك لعفلاب اهيلع



 يوتسملا سكعلا ةاكحأ 1 تاقيدصتلا

 ‹«ضعبلا يق ةمئاد ال «ةيفرع ناتصاخلاو «ةماع ةيفرع ناتماعلاو «ةمئاد ةقلطم ناتمئادلا سكعنت

 الثم «ةقلطم ةمئاد ناسكعنت ةقلطملا ةمئادلاو ةقلظملا ةيرورضلا يأ :ةقلطم ناتمئادلا سكعنت :هلوق

 رجحلا نم ءيش ال قدص «ماودلاب وأ ةرورضلاب رجحب ناسنإلا نم ءيش ال :انلوق قدص اذإ

 ضعب ' محبب لصألا معي وهو -لعفلاب كابسنإ رجحلا صعب وه و- هيضيقل قدصل ااو امئاد كاسناب

 ةيفرعلاو ةماعلا ةطورشملا يأ :ةماع ةيفرع ناتماعلاو :هلوق .فلح اذه ."امئاد رجحب سيل رجحلا

 نك اسب بتاكلا نق يش هل ھا ودلاب وأ ةرورضلاب قدض ادا الاثم عةماع ةيف رع ناک ةماعلا

 ؛عباصألا نكاس ماد ام بتاكب عباصألا نكاس نم ءىش ال ماودلاب قدصل ءابتاك ماد ام عباصألا

 - اعفلاب عباصألا رك اش وه ن تاک عباصألا 0 ضعب :انلوق وهو- هضيقن قدصيف الإو

 . عباصالا نكاس وه نيح عباصالا تک اس سیل عباصالا نك اس ضعب جتني لصألا عم وهو

 ةماع ةيفرع ىلإ ناسكعنت ةصاخلا ةيفرعلاو ةصاخلا ةطورشملا يأ :خإ ناتصاخلاو :هلوق فلح اذه

 اذإ :لوقنف «ةيئزح ةبحوم ةماع ةقلطم ىلإ ةراشإ وهو «ضعبلا يف ماود اللاب ةديقم ةيلك ةبلاس

 نك اضلا خرم ءىش ال قدص ءامئاد ال ابتاك ماد ام ءنابسألا كاسب باكلا نم ءىش ال قدص
 5-2 5 ١ حا - 9 ام 5

 .لعفلاب بتاك نكاسلا ضعب يأ ءضعبلا يف امئادال انكاس ماد ام بتاكب

 نع ءيشلا بلس مزلیف «یربک ةهتيلكل لصألاو «ىرغص هباجيإل ضيقنلا اذه لعجي نأب :خا لصألا مع وضو

 ‹«ضيقنلا اذه الإ سيلف «جاتنإلا ةيهيدب اهأل ؛ةأيملا الو «قدصلا ضورفم هنأل ؛لصألا سيل هؤشنمو «هسفن

 ؛نيتصاخلا يف الإ سكعنت ال ةيئزحلا ةبلاسلا نأ بلاوسلا يف ةطباضلا :ناتصاخلاو .قح سكعلاف ءالطاب نوكيف

 ماعلا فرعلا نعأ يفصولا ماودلا اهيلع قدصي مل نإف ةيلكلا ةبلاسلا امأو «ةصاح ةيفرع ناسكعنت امهإف

 اهيلع قدص نإو «ةماعلا ةقلطملاو ناتنكمملاو ناتيدوجولاو ناتيتقولا :عبسلا بلاوسلا ىهو ءالصأ سكعنت الف

 ماودلا ىلإ ةيلك .تسكعتا ناتمكادلا:امهو اضيأ قاذلا ماوزنلا اهيا قالص»كإف :ايانضقأ تس يهو «يفصولا ماودلا

 تسكعنا ناتضاخلا امهو هب ةديقم تناك نإو «ناتماغلا امهو ماوداللاب اديقم نكي مل نإ و ماعلا قرعلا ىفصولا

 (هلا رون).ضعبلا يف ماوداللا ديق عم يفصولا ماودلا ىلإ ةيلك



 .مزال مزاللا زالو «نیتصاحلل ناتمزال امه ١ «نيتماعلل مزال هنأ نم هنايب رم دقف لوألا ءزججا امأ

 بتاكب بتاكلا نم ءيش ال جتني- لعفلاب نكاس بتاك لك نأ وهو -لصألا ماود ال عم اذهو-
 ؛لعفلاب بتاك نكاس لك :اذه انلاثم يف بذكي هنأل ؛لكلا يف ماوداللا مزلي امنإو «فلح اذه ءامئاد

 ماودال نأ كلذ يف رسلا :فنضملا لاق .ضرألاك امئاد بتاكب سيل نكاسلا ضعب انلوق قدصل

 اطونم عومججا ىلإ عومججا ساكعنا يل دإ ؛لمأت هيف ۾ «ةيل رج الإ سكعنت هل یهو «ةبحج وم ةبلاسلا

 ؛رم ام ىلع ةبجوملا تاهجوملا ساكعنا ةظحالم كلذب دهشي امك «ءازجألا ىلإ ءازجألا ساكعناب

 ابتاك ماد ام عباصألا نكاسب بتاكلا نم ءيش ال ماودلاب وأ ةرورضلاب قدص اذإ هنأ لصاحلا :لوألا ءزجلا امأ

 عباصألا نكاس ضعب :وهو هضيقن قدصيف الإو ءانكاس ماد ام بتاكب عباصألا نكاس نم ءيش ال قدص «امئادال

 نک اس ضعب ' حس قدصلا ضورفملا لصألا نم لوألا عءزجلل ىرغص هانلعجج اذإف «عباصألا نکاس وه نیح بتاک

 تبث امل ؛نيتماعلل ةمزال ةماعلا ةيفرعلا نأب اضيأ نايبلا نكميو «"عباضألا نک اس وه نيح عباضألا نك اسب سیل عباصألا

 (ليعامسإ).ةرورضلاب نيتصاخلل ةمزال ةماعلا ةيفرعلاف «ةهادبلاب صحألا مزال معألا مزالو ءاهيلإ ناسكعنت امهنأ

 ةبجوم ىلإ ةراشإ سكعلا يف ماود اللا نوكي نأ سايقلا ناك امل يعي «لكلا يف ماوداللا وهو :ئباثلا ءزجلا امأو

 يف هل ةقفاومو فيكلا يف هب ديق امل ةفلاخم ةماع ةقلطم ىلإ ةراشإ نوكي ماود اللا نأ نم رم امل ؛ةماع ةقلطم ةيلك

 امنإ " :لاقف نايبلا ىلإ جاتحم يرظن ةيئزج ةبجوم ىلإ ةراشإ هنوك يأ سكعلا يف ضعبلا يف ماوداللا قدصف «مكلا

 نأ وهو ءردقم لاؤس نع باوج "لكلا يف ماوداللا مزلي امنإو" :هلوق نإ :لاقي نأ نكمي اذه ىلعو "لإ مزلي مل

 .ةماع ةقلطم ىلإ ةراشإ ماوذ اللا نأ نم متركذ ام فلاخي "ضعبلا يف ماوداللا" :مكلوق

 ضرألاو «عباصألا نكاس انهه نكاسلا نم دارملا نأب ضرألا يق شقاني ذإ ؛رويطلاك :لاثملا يف ىلوألا :ضرألاك
 اهيلع قدصي اش عباصألا مدعل ضرألاو «ةك رجلا متدع وش نك اسلا نأب :تيحأو .ارط عباصألا مدعل عء؛كلذك سبيل

 ةيئزج سكعلا يف ماوداللا نأ يف رسلا نأ ئعي :ةبلاسلا ماود ال نأ (ناهرب).مهفاف .عباصألا دل بع تسلا اه

 نمو «فيكلا يف لوألل ةفلاخم ةبكرملا يف يئاثلا ءزجلا ذإ ؛ةبجوم روكذملا لصألا يأ ةبلاسلا ماوداللا نأ ةيلك ال

 (داهرب).ةيئزحح ةبحج وم ةيئزح 0 ةيلك تناك ءاوس ةبج وملا سكع نأ رهاظلا



 يوتسملا سكعلا ماكحأ 18 تاقيدصتلا

 .ضقنلاب يقاوبلل سكع الو «لاحم ا جتني

 ةماعلا ةقلطملا وهو- امهنم يناثلا ءزجلا نأ عم «ةمئاداللا ةينيحلا ىلإ ناسكعنت نيتبجوملا نيتصاخلا نإف

 نع وأ لصألا نع اغشان نوكي نأ امإ لاحملا اذهف :لاحملا جتني :هلوق .ربدتف .امه سكع ال -ةبلاسلا

 مولعملا لوألا لكشلا وه ثلاثلاو ءقدصلا ضورفم لوألا نكل ءامهفيلأت ةئيه نع وأ سكعلا ضيقن
 :يقاوبلل سكع الو :هلوق .اقح سكعلا نوكيف ءالطاب ضيقنلا نوكيف «يناثلا نيعتف «هحاتنإو هتحص

 ةماعلا ةنكمملاو ةماعلا ةقلطملاو ةقلطملا ةرشتنملاو ةقلطملا ةيتقولا :ةعست يهو ةيقابلا بلاوسلا يأ

 ليلدب يأ :ضقنلاب :هلوق .تابكر ملا نم ةصاخلا ةنكمملاو ناتيدوحولاو ناتيتقولاو «طئاسبلا نم

 ىلإ ءازجألا ساكعنا ىلع فوقوم عومجملا ىلإ عومجملا ساكعنا نأب فنصملا بئاج نع باوجلا ىلإ ةراشإ :ربدتف
 ةبلاسلا ةماعلا ةقلطملا نأل امإ ؛كلذ نع ئئتسمف ةمئاداللا ةقلطملا ةينيحلا ىلإ نيتبجوملا نيتصاخلا ساكعنا امأو .ءازحألا

 ةيئزج ةبلاس ىلإ ةراشإ ٍكئنيح امهماود ال نوكيف نيتيئزج نيتبجوم اتناك اذإ نيتصاخلا نأل وأ ءيجيس امك ال سكع ال
 (دبع).اهريغ وأ ةماع ةقلطم اهأ ىلإ رظن ريغ نم اقلطم ةيئرزحلا ةبلاسلا ساكعنا مدع ىلع نهرب دقو «ةماع ةقلطم

 ءازجألا ىلإ ءازجألا ساكعناب اطونم سيل عومحلا ىلإ عومجملا ساكعنا نأ دارملا ناك نإ هنأ ىلإ ةراشإ هلعل :ربدتف

 عومجملا ساكعنا نإف ؛عونممف اقلطم هب اطونم سيل هنأ دارملا ناك نإو ءانرضي ال نكل «ملسمف تابكرملا عيمج يف

 هل ةلباق نكت مل اذإ امأو «ساكعنالل ةلباق ءازحألا كلت تناك ول ءازحألا ىلإ ءازجألا ساكعناب طونم عومجملا ىلإ

 لباق انهه يناثلا ءزحلا نأ كش الو «رحآ قيرطب اسكعنم نوكي وأ ءالصأ اسكعنم عومجملا نوكي ال نأ امإف

 (ليعامسإ).مهفاف .ةيئزج ىلإ الإ سكعنت الف «ةيلكلا ةبلاسلا ماود ال موهفم وه ذإ ؛ةيلك ةبجوم هنأل ؛ساكعنالل
 :هلوق نأ شقاني الف نيتصاخلل الإ الصأ اهيف ساكعنا الف تايئزحلا امأو «تايلكلا يأ :ةيقابلا بلاوسلا يأ

 ساكعنا مدع ىلع لالدتسالاو (ناهرب).ناسكعنت بلاوسلا نم ناتصاخلا ناتيئزحلا ذإ ؛حصي داكي ال "يقاوبلل"

 اهضعبو ةيرورضلا اهضعب «صحأ اياضق نم امهادع ام نأ نم مهدنع رهتشا ام. نيتصاخلا ريغ يف ةيئزحلا ةبلاسلا

 :انلوق بذك عم "ةرورضلاب ناسنإب سيل ناويحلا ضعب" :انلوق قدصل ؛امهنم سكعنت ال ةيئزجلا ةبلاسلاو «ةيتقولا

 ضعب سيل" :انلوق قدصلو «ةرورضلاب ناويح ناسنإ لك نأ ةرورض "ماعلا ناكمإلاب ناويحب سيل ناسنإلا ضعب'
 ةرورض ؛"ماعلا ناكمإلاب رمقب فسخنملا ضعب سيل" :انلوق بذك عم "امئاد ال عيبرتلا تقو ةرورضلاب افسخنم رمقلا

 (حتفلا وبأ).اقلطم معألا ساكعنا مدع مزلتسي صحألا ساكعنا مدع نأ نيبلا نمو .ةرورضلاب رمق فسخنم لك نأ



 ضيقنلا سكع فيرعت ۳۹ تاقيدصتلا

 مزال ريغ سكعلا نأ كلذب ملعيف «سكعلا نودب ةدام يف لصألا قدصي هنأ نعم. «ةدام يف فلحتلا
 ؛سكعلا نودب قدصت دق -ةيتقولا يهو- اهصخأ نأ اياضقلا كلت يف فلختلا نايبو .لصألا اذهل

 سيل فسخنملا ضعب" بذك عم "امئاد ال عيبرتلا تقو فسخنم. رمقلا نم ءيش ال قدصي هنإف

 فلختلا ققحت اذإو -ةرورضلاب رمق فسخنم لك وهو - هضيقن قدصل ؛'ماعلا ناكمإلاب رمقب
 ناك معألا سكعنا ولف ؛ةيضقلل مزال سكعلا ذإ ؛معألا يف ققحت صحألا يق ساكعنالا مدعو

 صخألل امزال سكعلا نوكيف «مزال مزاللا مزالو «صحألل مزال معألاو «معألل امزال سكعلا
 ةيلكلا نم معأ اهنأل ؛ةيئزحلا سكعلا يف انرتخا اغنإو .فلح اذه .هساكعنا مدع انيب دقو .اضيأ

 قيرطلاب صحألا قدصي مل معألا قدصي مل اذإو تاهجوملا رئاس نم معأ األ ؛ةماعلا ةنكمملاو

 نكمأ ول ةروكذملا ةيتقولا سكعف «ةيلكلا ةبلاسلا ةيلكلا ةبلاسلل سكعلا نأ وهو :لاؤس نع باوح :خل! انرتخا امغإو

 (ناهرب)؟ةيلعفلا نود ةنكمملا ضرف مل و ؟ةيلكلا نود ةيئزحلا حراشلا ضرف مبف «ةيلعفلا ةيلكلا ةبلاسلا تناك

 «هنع ناسنإلا بلس مزلتسي ءيشلا نع ناويحلا بلس نإف ؛صحألا قدص مدع مزلتسي معألا قدص مدعو :اهنأل

 عم سرفلا نع بولسم ناسنإلا نأ ىرت الأ .معألا قدص مدع مزلتسي ال هنإف ؛صخألا قدص مدع فالخب
 يف ةيلكلا ةبلاسلا قدص مدع انملس :لوقي نأ لاحم لئاسلل ناكل سكعلا يف ةيلكلا انرتحا ولف «ناويحلا قدص

 مراسي ل صخألا قدص مدعو ةيئزحلا نم صحخأ ةيلكلا نإف ؛ةيئزحلا ةبلاسلا قدص مدع هنم مزلي ال نكل «سكعلا

 ةبلاسلا قدصي ال نأ زوجيف «قداص "ناسنإ ناويحلا ضعب"و بذاك "ناسنإ ناويح لك" نإف ؛معألا قدص مدع
 ءاقلطم ةيتقولا ساكعنا مدع بولطملا نأل ؛بيرقتلا متي الف «هيف ةيئزجلا ةبلاسلا قدصيو «ةيتقولا سكع يف ةيلكلا

 .لاؤسلا لاحم ىقبي الثل ةماعلا ةنكمملا سكعلا يف انرتخا امنإو يأ "ةماعلا ةنكمملاو" :هلوق هيلع سقو



 ضيقنلا سكع فيرعت ١4٠ تاقيدصتلا

 esa «فيكلا ةفلاخم عم الوأ يناثلا ضيقن لعج وأ «فيكلاو قدصلا ءاقب عم

 هلوق .ال وأ اءزحج يناثلا ضيقنو نيكولا هرم اناث اًءزحج لصألا نم لوألا ءزجلا ضيقن لعج يأ

 ناك نإ يأ :فيكلاو :هلوق .اقداص سكعلا ناك اقداص لصألا ناك نإ يأ :قدصلا ءاقب عم

 سكعني "ب ج لك" :انلوق الثم ءابلاس ناك ابلاس ناك نإو ابجوم سكعلا ناك ابجوم لصألا

 :اولاقف نورحأتملا امأو .ءامدقلا قيرط ادعو ٠ج سيل عي سيل | لك" :انلوق ىلإ ضيقنلا سكعب
 م اس
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 ناك نإ يأ «فيكلا ةفلافغ عم اينا لوألا نيعو ًالوأ ناثلا ءرحلا ضيقن لعج وه ضيقنلا کم

 ب ج لك" :انلوق يف رم امك قدصلا ءاقب ربتعيو «سكعلابو ابلاس سكعلا ناك ابجوم لصألا

 ؛ اناث لوألا يشو :مهوقب حرصي مل فنصملاو "ج ب سيل امم ءىش هال" :انلوق ىلإ سكعني

 هفلاخي ل ثيحف ءاقباس هركذل ؛يناثلا فيرعتلا يف "قدصلا ءاقب e الو ءانمض هب ملعلل

 ةقيرط ىلع ضيقنلا سكع ماكحأ نيب -هّرس سّدق- هنأ مث .اضيأ انهه هرابتعا ملع فيرعتلا اذه

 .لامكلا بلاطل ةينغ هيف ذإ ؛ءامدقلا

 يردصملا نعملا ىلع قلطي دقف «يوتسملا سكعلاك دسم اقرأ ضيقتلا سكعل نأ ملغا ځا ضيقن لعج يأ

 يناثلاو يقيقح نعم لوألاو «سكعلا دعب ةلصاحلا ةيضقلا يأ ردصملا لصاحلا ىلع قلطي دقو «روكذملا وهو

 ناويحلا نم ءيش ال :لثم «لصألا بذكي دق ذإ ؛بذكلا ءاقب اوربتعي مو :قدصلا ءاقب عم (ليعامسإ) .يزاحب

 .كاويح الب ناشنإ ضعب سيل :لثم «هضيقن سكع قدصيو ناسنإب

 رجحب سيل ام لك" :انلوقف «بذاوكلا سوكعل فيرعتلا لمشي يح عقاولا يف امهقدص بحي هنأ ال :ناك نإ يأ

 اک نكي مل نإو ءلصألا قدض ريدقت ىلع قداص هنإف رجح ناسنا لک افا ضيقنلا کم استا نسبا

 نيرخأتملا ةقيرط ىلع "ناويح ناسنإ لك" :انلوق سكعف :ب ج لك (ليعامسإز.رمألا سفن يف اقداص امهنم

 فصلا نأ وع «ةاريإ باوح ىلإ ةزاشإ :حرصي , - (ليغاشسإ). ناسنإب: ناوی سيل امن ءيش ال" :انلوق

 يناثلا ضيقن لعج وأ" :نيرخأتملا كلسم. ىلإ رظنلاب بجاولاو "قيكلا ةفلاخت عم ال وأ يناثلا ضيقن لعج وأ" :لاق

 عورتا قدصو «ةيضقلل مزال ضيقنلا سكع نإ :لاقي ن 58 :هرک ذل (نيدلا ناهرب). "اينا لوألا نيعو الا

 يشل انهه ةلعلا كلت دوج ول ايناث هكرتو ءةروكذملا ةلعلل ؛قدصلا ءاقب عمو :لاق اذلف ؛مزاللا قدص مزلتسي



 ضيقنلا سكع ماكحأ € 1 ۰ 1 تاقيدصتلا

 ووسع وسام يوتسملا يف بلاوسلا مكح انهه تابجوملا مكحو

 يف يأ :انهه :هلوق .لاجبلا هعسي ال هيف اميفو هيف لوقلا ليصفت ذإ ؛نورحأتملا هدروأ ام كرتو

 اهسفنك يوتسملا سكعلا يف سكعنت ةيلكلا ةبلاسلا نأ امك نعي :يوتسملا يف :هلوق .ضيقنلا سكع

 ةيئزحلاو اهسفنك سكعنت ضيقنلا سكع يف ةيلكلا ةبحوملا كلذك ءالصأ سكعنت ال ةيئزجلاو

 نم اهتالومحم ىلا تابجوملا اياضقلا يف يرخي ال ءامدقلا ةقيرط ىلع سكعلا نإ :نورحأتملا لاق ا كرتو

 ءامدقلا هركذ ام ىلع هسكعو او ءيش ناسنإ لك" :انلوق نإف ؛ماعلا نكمملاو ءيشلاك ةلماشلا تاموهفملا

 بلاوسلا لاح اذك و «عوضوملا دوجو يعدتست ةبجوملا نإف ؛بذاك وهو "ناسنإب سيل ءيشب سيل ام لك" :انلوق

 ةلماشلا تاموهفملا ىوس امن ةصوصخم ماكحألا نأ هيفو «ةلماشلا تاموهفملا كلت ضئاقن نم اقاعوضوم يلا

 هدروأ ام نايب يف عقاولا مالكلا ليصفت يأ :ليصفت ذإ (ليعامسإ).ةيرشبلا ةقاطلا ردقب وه امنإ ميمعتلاو ءاهضئاقنو
 هدروأ ام ىلع درت تاضارتعا نايب يف دراولا مالكلا ليصفتو «مهيأر ىلع ضيقنلا سكع ماكحأ نم نورحأتملا
 .مهيأر ىلع هماكحأو ضيقنلا سكع نم نومدقتملا هركذ ام هنع ئنغتسم هنأ عم «يدتبملا لاحم هعسي ال نورخأتملا

 رابتعاب يأ «ضيقنلا سكع يف ةيطرش وأ تناك ةيلمح «ةيئزج وأ تناك ةيلك تابجوملا مكح يأ :خلإ انهه

 تابجوملا نأ يف يوتسملا سكعلا رابتعاب بلاوسلا مكح لثم نيرخأتملاو ءامدقلا حالطصا ىلع ضيقنلا سكع

 ةيفرع ىلإ نيتماعلا نمو :ةيلك ةمئاد ىلإ نيتمئادلا نم نالا الاقي ضيقنلا سكعب سكعنت ةيلمخلا ةيلكلا

 ةيلكلا تابجوملا اذك و اش ق ر هلو ضعبلا يف ةمئاد ال ةيفرع ةيلك ىلإ نيتصاخلا نمو «ةماع ةيلك

 سكني سكت تايم نم الا تاجرا «نحح الطلاب ايسنتك قفل مكعب سكعنت ةيطرشلا
 ىلع ضيقنلا سكع رابتعاب اقلطم بلاوسلا مكح يأ سكعلابو ءالصأ سكعنت ال تایطرشلا ن رمو ابلاغ ضيقنلا

 ةيئرتج وأ ةيلك تناك عاوس ةيلمبطا بلاوصلا نأ ق .يوقسملا سكعلا رابتعاب تابجوملا مكح نيحالطضالا

 ةمئاد ال ةقلطم ةينيح ىلإ نيتصاخلا نمو «ةيئزج ةقلطم ةينيح ىلإ نيتماعلاو نيتمئادلا 1 سكعب سكتت

 کت ل نيتنكمملا نمو «ةيئرج ةماع ةقلطم ةماعلا ةقلطملاو نيتقلطملا نيتيتقولاو نيتيدوحجولاو نيتيتقولا نمو «ةيترحج

 (حتفلا وبأ).ةيئزح ةيطرش ىلإ سكعلا اذهب سكعنت ةيئزج arity يور أين دوت

 الإو "ناسنإ ال .ناويح الل ا نسيج دو .ناويح ناسنإ لك اک قدص اذإ هنأل :اهسفنك سكعنت

 يفن يفن نأل ؛"ناسنإ ناويح اللا ضعب' ' مزلتسي وهو -ناسنإ الب سيل ناويح اللا ضعب وهو- هضيقن قدصل

 لصألا عم -ضيقنلا مزال ي 2 اذه مض اذإ اعلا «لطاب وهو ماعلا نودب صاخلا دوجو مرا :هتابثإ ص

 ییا نيكس رع ' كا ويح ناويح اللا ضعب حص ناویخ ناشنإ لک و 4 اا ناويح اللا ن ضعب :لاقي ن

 .احيرص نيضيقنلا عامتجاو ءًأنمض هسفن نع ءيشلا بلس مزليف "ناويح ال ناوی سم لإ يوتسملا



 "ناويح ال ناسنإلا ضعب" بذكو "ناسنإ ال ناويحلا ضعب" :انلوق قدصل ؛الصأ سكعنت ال

 ةقلطملاو نيتنكمملاو نيتيدوجولاو نيتيتقولاو نيتقلطملا نيتيتقولا :نيعأ تاهجوملا نم عستلا كلذكو

 :هلوق ءيوتسملا سكعلا يف بلاوسلا يف هليصفت قبس ام ىلع سكعنت يقاوبلاو «سكعنت ال ةماعلا
 يوتسلا يف ةبجوملا نأ امكف «يروتسملا يف تابخوملا مكح انهه بلاوسلا مكح يأ :سكعلابو

 لومحملا ضيقن نوكي نأ زاوحل ؛ةيئزج الإ سكعنت ال انهه ةبلاسلا كلذك «ةيئزج الإ سكعنت ال

 حصي :الثم ءايلك معألا نيع نع صحألا ضيقن بلس زوجي الو ءعوضوملا نم معأ ةبلاسلا يف
 ضعب" قدصل ؛"ناسنإ الب ناويحلا نم ءيشال" حصي الو "ناويح الب ناسنإلا نم ءيش ال"

 ةقلطم ةينيح سكعنت ناتماعلاو ناتمئادلا ةهحلا بسحب كلذكو «سرفلاك "ناسنإ ال ناويحلا

 سكع الو ةماع ةقلطم ةماعلا ةقلطملاو ناتيدوحولاو ناتيتقولاو «ةمئاد ال ةقلطم ةينيح ناتصاخلاو

 ؛يوتسملا يف تابجوملا سايق ىلع نيتنكمملل

 نأب اياضقلا كلت يف فلخلا نايبو «فلخلا ليلدب ضيقنلا سكع سكعنت ال عستلا تاهجوملا هذه نعي :يقاوبلاو

 تقو فسخنم. رمقلا نم ءيش ال ةرورضلاب" :انلوق قدصل ؛ةنكمملا ىلإ سكعنت ال -ةيتقولا وهو- اهصحأ

 فسخنم لك وهو- هضيقن قدصي الإو «"ماعلا ناكمإلاب رمقب سيل فسحنملا ضعب" بذك عم "امئاد ال عيبرتلا
 اه امزال سكعلا ناك ول ذإ ؛ةينامثلا ساكعنا مدع ملع ةينامثلا صخأ ىلا ةيتقولا سكعنت مل اذإف -ةرورضلاب رمق

 .ةرورضلاب صاخلل مزال ماعلا مزال نأل ؛اضيأ ةينقولل ناكل

 هيلع قدصي ام لك ىلع صحألا نيع قدصل معألا لك نع ابولسم صحألا ضيقن ناك ول هنإف :خإ زوجي الو
 ءايواست امهنيب نأ مزلف «صحألا هيلع قدصي ام لك ىلع اقداص نوكي نأ دب ال معألا نأ رهاظو «معألا

 (ليعامسإ) .اقلطم صوصخلاو مومعلا ضورفملاو

 نم ءيش ال" قدص «سرفلا يف رصحنم لعفلاب ديز بوكرم نأ ضرف ول هنأل :خلإ نيتنكمملل سكع الو
 رام ال لعفلاب ديز بوكرم ضعب سيل" هضيقن سكع يف قدصي الو "ناكمإلاب ديز بوكرم ال لعفلاب رامحلا

 ."ةرورضلاب رام ال لعفلاب ديز بوكرم لك وهو" هضيقن قدصل ؛"ناكمإلاب



 ضيقنلا سكع ماكحأ 4۳ تاقيدصتلا

 ءانهه ةيئزحلا ةبجوملا نم نيتصاخلا ساكعنا نيب دقو «ضقنلا ضقنلاو نايبلا نايبلاو

 اذكف فلخلاب تبثت تناك يوتسملا سكعلا يف ةروكذملا بلاطملا نأ امك نعي :نايبلا نايبلاو :هلوق

 ساكعنا نيب دقو :هلوق «همث فلختلا ةدام يه انهه فلختلا ةدام يأ :ضقنلا ضقنلاو :هلوق .انهه

 ةصاخلا ةيفرعلا ىلإ يوتسملا سكعلا يف ةيئزحلا ةبلاسلا نم نيتصاخلا ساكعنا نايب امأ :خلإ نيتصاخلا

 ضعب يأ- "امئادال ج ماد ام ب سيل ج ضعب ماودلاب وأ ةرورضلاب" قدص يم :لاقي نأ وهف

 كلذو -لعفلاب ج ب ضعب يأ- "امئادال ب ماد ام ج سيل ب ضعب" قدص -لعفلاب ب ج

 لصألا ماود ال مكحب "ب د"ف "د ج ضعب" ٍنيعأ عوضوملا تاذ ضرفي نأ وهو «ضارتفالا ليلدب

 لالدتسالا نأ يعي «فلختلا "ضقنلا'بو «هيلع ليلدلا نايتإو ىعدملا نايب "نايبلا"ب دارملا :نايبلا نايبلاو

 اهساكعنا ىلع لالدتسالا لثم «ضيقنلا سكعب اهسوكع ىلإ هيئزحلاو ةيلكلا بلاوسلاو تابجوملا ساكعنا ىلع

 ساكعنا مدعل بجوملا ضقنلاو ضارتفالاو فلخلا :يهو «ثالثلا قرطلا يف يوتسملا سكعلاب اهسوكع ىلإ

 .يوتسملا سكعلاب ضعبلا كلذ ساكعنا مدعل بجوملا ضقنلا لثم «ضيقنلا سكعب اهضعب
 الإو «"امئاد ج سيل ب سيل ام لك" هسكع يف قدص "ةرورضلاب ب چ لك" قدص اذإ :الثم :نأ امك

 ضعب" :انلقو «ىربك هتّيلكل لصألاو ىرغص هباجيإل هانلعجف -لعفلاب ج ب سيل ام ضعب وهو- هضيقن قدصيف
 نم أشن امنإ وهو «لاحم كلذو "ب ب سيل ام ضعب" جتنيف "ةرورضلاب ب ج لك"و "لعفلاب ج ب سيل ام

 سكعلاف «سكعلا ضيقن وهو «ةلطاب ىرغصلاف «جاتنإلا يهيدب لكشلاو قدصلا ضورفم ىربكلا نأل ؛ىرغصلا

 (ليعامسإ).بولطملا وهو «قح
 سكعنت ال ةيئزحلا ةبلاسلا نأب «يوتسملا سكعلا ثحبم يف نيقباسلا نيمكحلا نم نثتسملا ةلزن. اذه :خل! نيب دقو

 يف نيروكذملا نيمكحلا نإ :لاق هنأكف «همنل بلاوسلا مكح انهه تابحجوملا مكح نأب ثحبملا اذه يفو .الصأ
 (هللا رون).نيماقملا ف ساكعنالا امهيف نيب دق ذإ ؛نيتصاخلا ادع امع نايواستم نيماقملا

 تابثإ يف لوقي مث «هيف ليصفتلا ةلقل ؛سكعلا ماود ال نيعأ يناثلا ءزجلا تابثإ نايب يف عرش :خإ ضرفي نأ وهو

 ضعب" قدص يم :لاقي نأب ةصاخ ةدام يف هركذ ام ريوصت يدتبملا لاج بسانملاو ءسكعلا نم يناثلا ءزجلا

 لعفلاب عباصألا نكاس بتاكلا ضعب يأ "امئاد ال ابتاك ماد ام ماودلاب وأ ةرورضلاب عباصألا نكاسب سيل بتاكلا

 = عباصألا نكاس ضعب يأ "امئاد ال انكاس ماد ام بتاكب سيل عباصألا نكاس ضعب" يوتسملا هسكع يف قدص



 ضيقنلا سكع ماكحأ ا تاقيعلا

 .لمأتف «ضارتفالاب ةصاخلا ةيفرعلا ىلإ همن ةيئزحلا ةبلاسلا نمو

 قدصف «قيقحتلا وه ام ىلع لعفلاب عوضوملا تاذ ىلع يناونعلا فصولا قدصل ؛"لعفلاب ج د"و

 يف "ج د" ناكل الإو "د ب ماد ام ج سيل"و :لوقن مث ءسكعلا ماود ال وهو "لعفلاب ج ب ضعب"

 تاذ يف انراقت اذإ نيفصولا نيل هنوک .تاقوأ ضعب ف "ب د نوكيف ب هنوك تاقوا ضعب

 ماد انف ب: سيل هنأ" لصألا مكح ناك دقو «ةلمجلا يف رخالا نامز يف امهنم دحاو لك تبثي ةدحاو

 ؛سكعلا نم لوألا ءزجلا وهو "ب ماد ام ج سيلو نيعأ ب ضعب نأ" قدصف ؛فلخ اذه «"ج

2 

 نكاس ديز قدصيف 'ديز بتاكلا ضعب" :وهو «عوضوملا تاذ ضرفي نأ وهو :ضارتفالا ليلدب ؛لعفلاب بتاك <
 عباصألا رك اس تتاكلا ۴ لضألا ماودال نم ةسضقلا تناك هنأ ؛"رصألا ماود ال کی لعفلاب عباصألا

 بتاك ديز قدصي اضيأو «"لعفلاب عباصألا نكاس ديز" قدص "ديز وه بتاكلا ضعب" ضرف املف «"لعفلاب

 ديز ىلع قداص ةباتكلا يبعا عوضوملل يناونعلا فصولا نوكيف "ديز بتاكلا ضعب" نأ ضرف اذإ هنأل ؛"لعفلاب

 i | 2 I 3 ع ىلا

 دير لصاالا ماود البو لعفلاب عباصألا نكاس ديز قدص املف ؛خيشل ١ قار وهو «قيقحتلا وه ام ىلع ل اعفلاب

 ابا اکل دو اسلا, ج دوت نيكي ءال تاک لع یک سو ق ا ےک
 2 ت صا ا اي م لآ 2 اين ا ا - أ اسا 8 2

 ساكعنالا امأ : ريكعلا رم ناثلا عرجلا تحذف «سكعلا ماودال وهو ."لعفلاب تاک عباصألا نک اس ضعب' قدصمق

 الإو قداص انكاس ماد ام بتاكب سيل -ديز وهو- عباصألا نكاس" :لوقن هنألف ؛سكعلا نم لوألا ءزجلا ىلإ

 يعا- هضيقن قدصل

 نيفصولا نم دحاو لك تبث ديزل نوكسلاو ةباتكلا وهو نافضولا نراقت یم هتال ؛"ابتاك هنوك تاقوأ ضعب

 8 عباضألا نکاس ديز .قدض اذه قدص املكو -انكاس .هتوك كاقوأ ضعب قا بتاك كیز

 ام عباصألا نكاسب سيل بتاكلا ضعب نأ" لصألا يف ناك دقو «ةلمحلا يف رخآ فصو نامز يف ديزل نيروكذملا
 عباصألا نك اس ضعب قدضيف .فقلخ اذه ..ةدحاو تاذ ىف ناترقت ال نانيابتم نيفص ولا نيذه ناب يأ "ابتاك :ءاد

 .مهفاف .هيئرج الكب سكعلا تبثف ءسكعلا نم لوألا عزجلا وه ؛"انكاس ماد ام بتاکب سيل -ديز وهو-

 زر ق امهنم دحاو لک هدف نأ بف ةدحاو تاذ ىف اعمتجا اذإ نيفص ولا نأ يعي :خا| نيفصولا نأل

 ز يق اعمتجا -متلق ام ىلع- نوكسلاو ةباثكلاف .ايئزج وأ ايلك تبث ءاوس لامجإلاب يأ ةلمحلا يف رحآلا

 «نوكسلا تاقوأ ضعب ق بتاك وه امك ءةتبلا ابتاك هنوك تاقوأ ضعب يف اضيأ ايكاس ديز نوكي نأ بخوف

 ناهرب).فلح اذه .ةباتكلا تماد ام نكاسب سيل -ديزك- بتاكلا ضعب نأ لصألا ہکح ناك هنآ عم
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 ضيقنلا سكع يف ةيئزحلا ةبجوملا نم نيتصاخلا ساكعنا نايب امأو .مهفاف .هيئزج الكب سكعلا تبثف
 سيل ج ضعب يأ- "امئاد ال ج ماد ام ب ج ضعب" قدص اذإ :لاقي نأ وهف «ةصاخلا ةيفرعلا ىلإ

 سبيل ام ضعب سيل يأ- "امئاد ال ب سيل ماد ام ج سيل ب سيل ام ضعب" قدصل -لعفلاب ب

 ج د"ف "د ج ضعب" ٍنيعأ عوضوملا تاذ ضرفي نأ وهو «ضارتفالاب كلذو -لعفلاب ج سيل ب
 قدصف «لصألا ماود ال مكحب "لعفلاب ب سيل د"و قيقحتلا وهو خيشلا بهذم ىلع "لعفلاب

 :لوقن مث .يفنلا يفن همزلي تابثإلا نأل ؛سكعلا ماود ال موزلم وهو «'لعفلاب ج ب سيل ام ضعب'

 ءرجلا تبثف «سكعلا ماود ال قدصل مزلتسم لصألا قدص نأ تبثف «مزاللا قدص مزلتسي موزلملا قدصو :وهو

 همزليو "لعفلاب ج ب سيل ام ضعب" نوكل ةلع :تابثإلا نأل .هنم لوألا ءزجلا يقبو ضيقنلا سكع نم يناثلا
 راص اذإ هنإف ج سيل ب سيل ام ضعب سيل" ٍنيعأ سكعلا ماود الب اهيلإ ريشأ يلا ةيضقلا يهو يفنلا يفن

 (دبع).ىفخي ال امك «هل اتباث "ج" نوكي "ب سيل ام ضعب" نع ابولسم "ج سيل"
 ةرورضلاب" قدص اذإ يأ ءاذكه ةصاخ ةدام ف ضارتفالا is يو يناثلا ءزجلا تابثإ يف يأ :لوقن مث

 بتاكب سيل عباصألا كرحتم ضعب يأ- "امئاد ال عباصألا كرحتم ماد ام بتاك عباصألا كرحتم ضعب ماودلاب وأ

 "امئاد ال بتاكب سيل ماد ام عباصألا كرحتمب سيل بتاكب سيل ام ضعب ماودلاب" هضيقن سكع یف قدص -لعفلاب

 ينعأ عوضوملا تاذ ضرفي نأب :ضارتفالا ليلدب -لعفلاب عباصألا كرحتمب, سيل بتاكب سيل ام ضعب سيل يأ-
 ىلع يناونعلا فصولا قدصل ؛لعفلاب عباصألا كرحتم ديز :امهادحإ :ناتيضق قدصيف «ديز عباصألا كرحتم ضعب

 قدصيف ءلصألا ماود ال مكحب لعفلاب بتاكب سيل ديز :اهيناثو «خيشلا بهذم وهو «قحلا وه ام ىلع لعفلاب هتاذ

 سيل ام ضعب كلذك عباصألا كرحتم ضعب هتبثأ امك اديز نأل ؛"لعفلاب عباصألا كرحتم بتاكب سيل ام ضعب

 كرحتع. بتاكب سيل ام ضعب سيل سكعلا ماود ال نم ةيضقلا نأل ؛سكعلا ماود ال موزلم قداصتلا اذهو «بتاكب

 نأ" :هنم لوألا ءزحلا تابثإ يف لوقن مث .سكعلا نم يناثلا ءزحلا قدصف يفنلا يفن همزلي باجيإلاو ؛لعفلاب عباصألا

 بتاکب نيل ام ضعب" ناكل لاو ."بتاكب سيل ماد ام عباصألا كرحتمب سيل -ديز وهو- بتاكب سيل ام ضعب

 س ق يناكي سيل ك اضيأ قدضيف :"بتاكب سيل هنوک تاقوأ ضعب يف عباصألا كرحتم -اديز نيعأ-

 = نامز يف اهيف امهنم دحاو لك تبث تاذ يف انراقت اذإ نيفصولا نأ رم دقو «"عباصألا كرحتم هنوك تاقوأ



 هدويق دئاوفو سايقلا فيرعت ٠ 00016 تاقيدصتلا

 ع دس هاه هم نع ع او ع جما اخ اقل ل جاع يالا 8 212 TET TOT اياضف نم فلؤم لوق :سايقلا

 يف ب سيل نوكيف ب سيل هنوك تاقوأ ضعب یف ج ناكل الإو "ب سيل ماد ام ج سیلو'
 نأ" قدصف .فلح اذه .ج ماد ام ب هنأ لصألا مكح ناك دقو ءرم امك ج هنوك تاقوأ ضعب

 سكعلا تبثف «سكعلا نم لوألا ءزجلا وهو "ب سيل ماد ام ج سيل د وهو ب سيل ام ضعب

 ا ا ا ا اع ا ا خا 2 ا قش اج ا :لوق سايقلا :هلوق .لمأتف .هيئزحج الكب

 يل ديزل عباصألا كرحت تبث اذإف «ديز يف انراقت ةباتكلا مدعو عباصألا كرحت يعأ نافصولاو «ةلمحلا يف رحآلا =
 يف ديزل تباث ةباتكلا مدع نأ نعي عباصألا كرحتم هنوك نامز يف بتاكب سيل هنأ تبث بتاكب سيل هنوك نامز
 سيل ماد ام عباصألا كرحتمب سيل ديز وهو بتاكب سيل ام ضعب نأ قدصف «فلح اذهو «عباصألا كرحت نامز

 .قيقح لمأتلابو قيقد هنإف ؛لمأتف .هيئزج الكب ضيقنلا سكع تبثف ءسكعلا نم لوألا ءزجلا وهو «بتاكب
 :عاونأ ةثالث ىلع ةجحلاو ءاهتيهام نايب يف عرش ةجحلا هيلع فقوتي ام نايب نع غرف امل :خلإ لوق سايقلا

 ديفملا هنأل ؛سايقلا تاقيدصتلا باب يف ىصقألا دصقملاو ىلعألا بلطملا ناك لو ؛ليثمتلاو ءارقتسالاو سايقلا

 .هماسقأ نايبو هفيرعت يف عرشو همدق نظلا ناديفي امهأل ؛هيوخأ فالخب نيقيلل

 ال ةبكرم اهإف ؛تاشراوجلاو نيجاعملا اذهب جرخو لوقعملا وأ ظوفلملا بكرملا لب اقلطم ال بكرم يأ :لوق

 ردصم يوغللا ىعملاب وهو "ن " ةيسرافلاب يوغللا هانعمو «لوقلل يحالطصا ننعم صاخلا بكرملا اذهو «لوق
 ءيش هب قلعتي ال ذإ ؛ءيش نع الو ءيش هنم قتشي ال دماج مسا يحالطضالا ئعملابو «تاقتشملا هنم قتشت

 .فرظلا رورحباو راجلاك

 دحاو لك تبثي تاذ يف انراقت اذإ نيفصولا نأ وه قبس ام نأ :لاؤسلا ريرقت .باوحو لاؤس ىلإ ءاميإ :لمأتف

 ةدعاقلا نم مزلي الو رخآلا فصولا توبث نامز يف فصو بلس انهه نإف ؛ديفي ال اذهو «رحآلا نامز يف امهنم
 لب «طيسبلا بلسلا سيل انهه بلسلا نأ :باوجلاو .رخآلا فصولا توبث نامز يف فصو بلس تقبس لا

 (ليعاعتا) .ىلسلاو قوبقلا نم معا ةدعاقلا كلت ن تتضولا نم ةارملاو «كصو اضيأ وغو ءىلودعلا بلا



 هدويق دئاوفو سايقلا فيرعت 4۷ تاقيدصتلا

 52ش 771 رخآ لوق هتاذل مزلي

 نم ذوخأم هنأل ؛هئازجأ نيب ةبسانملا فلؤملا ف ربتعا دق ذإ ؛فلؤملا نم معأ وهو بكرم يأ

 نم لوقلا دعب فلؤملا ركذف ٍذئئيحو «فاشكلا ةيشاح يف ققحلا فيرشلا كلذب حرص «ةفلألا

 بيک رملا دعب فيلأتلا رابتعا فو .تافيرعتلا ق فراعتم وهو «ماعلا دعب صاخلا رك ذ ليبق

 ملعلا ديفي رظنلا نأ لامجإلا اذه ليصفتو .باجيإلا وأ ديلوتلا وأ ةداعلا ليبس ىلع امإ :رخآ لوق هتاذل مزلي

 رظنلا بيقع ةجيتنلا قلخب هتداع ىرحأ ىلاعت هللا نأ نوقلطي ممإف ؛ةرعاشألا دنع ةداعلا يرج قيرطب بولطملاب

 ةعبتتسملا ديلا ةكرحك رخآ العف هلعافل لعف بجوي هنأ ئعمت, ةلزتعملا دنع ديلوتلا قيرطبو «هيلع بوحو ريغ نم

 بجوي يأ «ءامكحلا دنع دادعإلا قيرطبو «بوحولا قيرطب ةيناثلل ةدلوم ىلوألا ةكرحلا نإف ؛حاتفملا ةك رحب

 كارتشالاب لوقعملاو ظوفلملل لماش وهو :بك رم .لباقلا دادعتسا متأ اذإ ؛ضايفلا ئدبملا نم ثداوحلا ناضيف

 اذإ وه امنإ هتمرح نأل ؛مارح نيدهتجلا دنع كرتشملا ظفل لامعتسا نأ دري الف ءانهه دارم ديفم امهالكو يظفللا

 سايقلا ناك نإ هنأل ؛كلذك سيل انههو دوصقملاب الخ دارملا ريغ رخآلا يعمل نوكو هيينعم دحاو ةدارإ ناك

 «يلقعلا بك رملا :لوقلاب دارملاف افرعم يلوقعملا سايقلا ناك نإو «يظفللا بكرملا :لوقلاب دارملاف افرعم يظفللا

 "رخآ لوق هتاذل مزليو" :هلوق يف رخآلا لوقلاب دارملا نكلو ؛لوقعملا نع ثحابلا قطنملا نف رظنب بسانم اذهو
 .لوقعملا وأ ظوفلملا سايقلل مزال ريغ ظوفلملا رخآلا لوقلاب ظفلتلا نأل ؛لوقعملا بكرملا

 لصاحو «راركقلا مزليف نافدارتم فلوملاو بكر ملا نأ :هريرقت .ردقم لاوس نع باوج :فلؤملا نم معأ وهو
 .فلوملا صوصخو بكرملا مومعب احرص ءاملعلا فيرشو ناجازريم نأ دنسب امهنيب فدارتلا عنم :باوجلا

 .كردتسم فلوملا ركذف ءبكرملا نع ةرابع ًاضيأ فلؤملاو بكرملا نيعمب لوقلا نأب مهوتلا عفد نإف :خإ ليبق نم
 انهه "نم" نأ مهوتي الئلو "اياضق نم" لوق هب قلعتيل "لوقلا" دعب "فلؤملا" ظفل ديز امنإ هنأب هنع بيحأ دقو

 ام :ليق امع باوج :خلإ فيلأتلا رابتعا يفو (ليعامسإ).مهفاف ."لاوقألا نم لوق" :مهوق يف امك ةيضيعبت
 يف سنج بيكرتلا نأ :باوجلا لصاحو .بكرملا نعم نمضتي فلؤملا نأ عم بكرملا دعب فلؤملا ركذ يف ةدئافلا

 مث بكرملا ركذ املو ءامهنم دبالف ناسنإلل قطنلاك هل يروص ءزحو لصف اياضقلا نم فيلأتلاو «سايقلا دح
 دحلا وه ةبسانملا ببسو ءامهنيب ةبسانملاو ةفلألا نم دبال لب «سايقلا يف يفكي ال اقلطم بيكرتلا نأ ملع فلؤملا

 نع اهضعب لاكشألا زاتميو هادع امع زاتميو سايقلا هببسب موقتي و لصحتيو «سايقلا ءزج وه يذلا طسوألا
 .هل يروص ءزج طس وألا دحلاب ةلصاحلا فيلأتلا ةئيهو سايقلا ةدام اياضقلاف ءضعب
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 :هلوقبو .اهلك اهريغو ةماتلا تابكر ملا لمشي لوقلاف :ةجحلا يف يروصلا ءزجلا رابتعا ىلإ ةراشإ

 ةمزلتسملا ةدحاولا ةيضقلاو ةماتلا ريغلا تابكرملك كلذك سيل ام جرح اياضق نم فلؤم'

 اياضقلا اياضقلا نم ردابتملا نألف ؛ةبكرملا امأو ءرهاظف ةطيسبلا امأ ءاهضيقن سكع وأ اهسكعل

 مهفرع يف دعي ام اياضقلا نم ردابتملا نأل وأ ءكلذك سيل ةبكرملا نم يناثلا ءزجلاو «ةحيرصلا
 E «ءيشب ملعلا امهنم مزلي ال ذإ ؛ليثمتلاو ءارقتسالا ج رخ مزاي :هلوقبو «ةددعتم اياضق

 ءزجلا يهو «ام ةيعامتجالا ةئيلاو ةروصلا ضورع ببسب نوكت امنإ ءازجألا نيب ةفلألا نإف :خلإ ةراشإ

 األ ؛رهاظف اياضق نم فلؤم لوق نم ةطيسبلا ةيضقلا جورخ امأ يأ :رهاظف ةطيسبلا امأو (ليعامسإ).يروصلا
 نم دارملا نإف ؛ةبكرملا فالخب لومحملاو عوضوملا نم ةبكرم ةدحاو ةيضق لب اياضق نم ةفلؤم اأ اهيلع قدصت ال

 اهوكل ؛اياضق نم ةفلؤم اهنأ اهيلع قدصي ةبكرملا ةيضقلاف ءاعماج فيرعتلا نكي م الإو دحاولا قوف ام اياضقلا

 نأ كش الو «ةردابتملا ةلقتسملا ةرابعلاب ةروكذملا اياضقلا يأ :ةحيرصلا اياضقلا (ليعامسإ).نيتيضق نم ةفلؤم

 (ليعامسإ).ةلقتسملا ةرابعلاب ةروك ذم افوك مدعل ؛ةحيرص ةيضق تسيل ةبك رملا ةيضقلا نم ةيناثلا ةيضقلا

 نم ردابتملا نأ :لوألا لصاح :نيهجو فيرعتلا نم ةبكرملا ةيضقلا جورح نايبل دروأ :خإ ردابتملا نأل وأ
 ظافلأو «ةلقتسملا ةرابعلاب ةروكذملا اياضقلا يأ ةحيرص اياضقلا يأ ةحيرص اياضق نوكي ام فيرعتلا يف اياضقلا
 مدعل ؛ةحيرص ةيضق سيل ةبكرملا ةيضقلا نم ةيناثلا ةيضقلا نأ كش الو «ةردابتملا اهيناعم ىلع لمحت نأ بجي فيرعتلا

 ةددعتم اياضق اهنأ فرعلا يف اه لاقي ام اياضقلا نم ردابتملا نأ :يناثلا لصاحو .ةلقتسملا ةرابعلاب ةروكذم اوك

 يف دعت ال ةبك رملا ةيضقلاو «ردابتملا عملا ىلع ظفللا لمح فرعلا يف بجاولا نإف ؛اياضقلا هذه اياضقلا نم دارملاف

 تناك نإو ةبكرملا ةيضقلاو ءبسكلاو ركفلا قيرطب موزللا نم دارملا نأب :بيجأ دقو .ةدحاو ةيضق الإ فرعلا

 (ليعامسإ).ىفخي ال امك بسكلاو ركفلا قيرطب سيل اهمازلتسا نكل ءاهضيقن سكع وأ يوتسملا اهسكعل ةمزلتسم
 «ضيقنلا لمتحي ال ثيحب رخآ لوقب ئيقيلا ملعلا مزلي "رحآ لوق هنم مزلي" :هلوقب دارملا ذإ :ءارقتسالا جرخ

 حفصتف «يلكلا ىلع يئزجلاب اجاجتحا ءارقتسالا يف نأ ىرخألا هضيقن لامتحال «لوق امهنم مزلي ال ئعملا اذهيو

 ةداهشب هضيقن قدص زاوحل غضملا دنع لفسألا هكف كرخي ناويح لك نأ مزلتسي ال غضملا دنع ناويحلا لاوحأ

 ةلعل جنبلا ةمرح مزلتسي ال ركسلا يق رمخلل جنبلا ةكراشمف «يئزجلا ىلع يئزجلاب اجاجتحا ليثمتلا يفو .حاسمت

 .قلطملا ركسلا يذلا ال بنعلا ءام نم ناك ركسلل رمخلا ةمرح ةلع نوكي نأ زاوتلل ؛ضيقنلا لامتحال ؛ركسلا

 .ىفخي نأ نم رهظأ ةاواسملا سايق جارخإل "هتاذل" :هلوق ىلإ ةجاحلا مدع نأ ملع نايبلا اذه نم
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 ةيجراخ ةمدقم ةطساوب رحآ لوق هنم مزلي ام جرح 'هتاذل' :هلوقبو ءرخآ ءيشب نظلا امهنم لصحي معن

 «"ج"ل واسم آ نأ كلذ نم مزلي هنإف ؟'ج ل واسم ' ب " و "ب" ل واسم "1 ":وخن ةاواسملا سايقك

 «نيقيلا ديفيف امات ناك نإف ءارقتسالا امأو .نظلا الإ ديفي ال ليثمتلا مث ءنآلا تفرع امك :رخآ ءيشب نظلا

 فلخت امل هل امزال ناك ول ذإ ؛مزالب سيل رخالا لوقلا نإ :لاقي نأ حصف «نيقيلا ديفي ال وهف «نظلا ديفيف الإو

 قدصي ال ةمدقملا كلت قدصي ال يذلا ماقملا نأ ملعاو .سايقلا نع :ةيجراخ ةمدقم .دروي ام دري الف ةدام يف
 فصن نأل ؛"ج"ل فصنلا هنم مزلي ال "ج"ل فصن "ب"و "ب'ل فصنلا :لاقي ناب فصانتلاك ةجيتنلا

 هيدا قلاب ىلع ترار هيلا ىلع فروا نک فقر ل :ليق نإ .هعبر لب هفصنب سيل ءيشل فصن
 :"نيفرطلا يضارت ىلع فوقوم حاكنلاو «حاكنلا ىلع فوقوم قالطلا' :انلوق جتني نأ هنم مزليف «ةقداص ةمدقم

 ىلع فوقوم قالطلا نأل ؛ةقداص ةجيتنلا هذه نإ :انلق .ةبذاك اهنأ عم نيفرطلا يضارت ىلع فوقوم قالطلا نأ

 (دبع).حاكنلا هيلع فقوتي يذلا نيفرطلا يضارت
 :هلوق نع جرح اذكهو «ىربكلا يف اعوضوم ىرغصلا يف هلومحم قلعتم نوكي يذلا سايقلا وه :ةاواسملا سايقك
 ةمدقم ةطساوب موزللا نوكي نأ احالطصا ماقملا اذه يف هتاذل موزللاب دارملا ذإ ؛ضيقنلا سكعب نيبملا سايقلا هتاذل

 ةطساوب وأ لاكشألا رئاس يف امك ةبيرغ ريغ ةطساوب تناك وأ لوألا لكشلا يف امك الصأ نكي مل ءاوس «ةبيرغ
 كلذك اهضعبل نوكي وأ ؛ةاواسملا سايق يف امك ةموزلملا اياضقلا نم ءيشل ةمزال نوكت ال يلا ةطساولا يهو ةبيرغ

 ءزج :انلوقك ضيقنلا سكعب نيبملا سايقلا يق امك امهدحأ وأ نيفرطلا الك يف ةموزلملا ةيضقلل ةضقانتم نوكي نكل

 ضيقنلا سكعب سكعنت ةيناثلا ةمدقملا نأل ؛رهوج رهوجلا ءزجف رهوجلا عافترا هعافترا بحوي هنأل ؛رهوج رهوجلا
 ءزح :لاقي نأب ىرغص ىلوألا ةمدقملاو ىربك هلعجنف ءرهوج وهف رهوجلا عافترا هعافترا بجوي ام لك :انلوق ىلإ
 رهوجلا ءزج نأ :جتني ءرهوج وهف رهوجلا عافترا هعافترا بجوي ام لكو رهوجلا عافترا هعافترا بجوي رهوجلا
 يوتسملا سكعلاب نيبملا سايقلا يف امك امهدحأ وأ نيفرطلا الك يف ةموزلملا ةيضقلل ةضقانتم نوكت ال وأ ءرهوج

Egيوتسملا سكعلاب سكعنت ىلوألا ةمدقملا نأل ؛قطان ناويحلا ضعبف «قطان ناسنإ لكو «ناويح لالا لك  

 ناسنإلا نم ءيشالف «ناويحب رجحلا نم ءيش الو ناويح ناسنإ لك :انلوقكو ناسنإ ناويحلا ضعب :انلوق ىلإ

 :ليق ام عفدنا انركذ امو رجحب ناويحلا نم ءيش ال :انلوق ىلإ يوتسملا سكعلاب سكعنت ةيناثلا ةمدقملا ۳ ؛ رجح

 .لمأتف .ءيجيس امك هتاذل سيل هحاتنإ نإف ؛هتاذل :هلوقب سايقلا نع جرخي لوألا لكشلا ىوس ام نإ
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 ا ا نا اخ ناف ا ا دا هتئيهو هتدامت هيف اروک ذم ناک ناف

 عم ةاواسملا سايقو «واسم يواسملا يواسم نأ يهو «ةيجراخ ةمدقم ةطساوب لب هتاذل ال نكل

 .كلذ فرعاف .تاذلاب لصوملا ماسقأ نم سيل اهودبو «نيسايق ىلإ عجري ةيحراخلا ةمدقملا هذه

 يذلا رحآلا لوقلا يأ :ناك نإف :هلوق .ابولطمو ةجيتن ىمسي سايقلا نم مزاللا رخآلا لوقلاو
 ءاوس «هيفرط نيب عقاولا بيترتلا :هتئيمي دارملاو هب و هيلع موكحملا :هافرط هتدامت دارملاو ؛ةجيتنلا وه

 :انلوقك ةجيتنلا ضيقن يئانثتسالا يف روكذملا نوكي دق هنإف ؛بلسلا وأ باجيإلا نمض يف ققحت

 ؛يئانثتسالا مدق امنإو «ينارتقالاو يئانثتسالا ىلإ هميسقت يف عرش سايقلا فيرعت نم غرف امل :اروكذم ناك نإف

 ىلإ عجار "ناك" ريمضو «ىفخي ال امك مدعلا ىلع مدقم دوحولاو يمدع ينارتقالا موهفمو يدوحو هموهفم نأل

 لصوملا ماسقأ نم سيل ةيجراخلا ةمدقملا نودب يأ :اهفودبو .سايقلا يف ادوجوم لوقلا ناك نإف يأ "لوقلا"
 .ناسايق لب ادحاو اسايق سيل هنكل هماسقأ نم ناك نإو اهعم امأو «تاذلاب

 نأ قيقحتلا لصاح .خلإ "ةمدقملا هذه عم ةاواسملا سايقو" :هلوقب روكذملا قيقحتلا ظفحاف يأ :كلذ فرعاف

 «فرعملا تحت لخاد رابتعالا اذهبي وهو «ةيحراخلا ةمدقملا كلت عم هرابتعا :لوألا :نيرابتعا ةاواسملا سايقل

 ةيجراخ ةمدقم ىلإ لاصيإلا يف جاتحم ريغ تاذلاب الصوم ٍدئنيح هنوكل ؛فيرعتلا تحن ٍدثنيح هلاخدإ بجوف

 هفيرعت نع جراخو سايقلا ماسقأ نم سيل ٍنئنيحو هنع ةمدقملا هذه جورخ عم هرابتعا يناثلا رابتعالاو «هيلع ةدئاز

 (ليعامسإ) .هتاذل ال جراخلا رمألا ةطساوب رخآلا لوقلل همازلتسا نإف ؛هتاذل :هلوقب
 نوكيف ايلمح اينارتقا وأ ايئانئتسا سايقلا ناك نإف «هافرط رخآلا لوقلا ةدامع دارملا نأ ملعاو :هب و هيلع موكحملا

 وأ «هب و هيلع موكحملا هافرط هتدامت دارملاف «يلاتلاو مدقملا هافرطف ايطرش اينارتقا ناك نإو هب و هيلع موكحملا هافرط

 .مهفاف .هبلس وأ لاصفنالاو لاصتالاب هب و هيلع موكحملا تايطرشلا يفرط نإ :لاقي نأ نكمب

 .هيلع اعقو يذلا بيترتلا ىلع هيفرط نيب ةيليصفتلا ةبسنلا :سايقلا يف روكذملا لوقلا ةئيمي دارملا نأ نعي :هتئيمب

 هضيقن وأ وه ناك نإف :لوقي نأ هيلع بجاولا نأ فنصملا ىلع دري امل عفد «بلسلا وأ :باجيإلا نمض يف

 ال ةجيتنلا ضيقن يأ ءروكذملا لوقلا ضيقن هيف روكذملا ذإ ؛يلاتلا عجرب يئانثتسالا سايقلا ىلع قدصيف اروكذم
 لصاحو «مدقملا عضوب يئانثتسالا سايقلا ىلع قدصي امنإ لب «هيلع قدصي ال فنصملا لاق ام نأ نعي ءاهنيع

 .ةيفيكلا صوصح نع رظنلا عطق عم هيفرط نيب عقاولا بيترتلا :" هتئيمب' :هلوقب دارملا نأ عفدلا
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 EN NERE | ] ] ب ولطملا عوضومو «يط رش وأ يلمح يننارتفاف الإو يئانثتساف

 :سايقلا يف روكذملاو «ناسنإب سيل اذه نأ :جتني ناويحب سيل هنكل اناويح ناك اناسنإ اذه ناك نإ

 نأ جتني "ناسنإ هنكل" :روكذملا لاثملا يف كلوقك ةجيتنلا نيع هيف روكذملا نوكي دقو «ناسنإ اذه
 نإو يأ :الإو :هلوق .نكل نيعأ ءانثتسالا ةملك ىلع هلامتشال :يئانثتساف :هلوق .ناويح اذه

 ؛هتئیم ال هتدامب اروكذم نوكي نأب كلذو هتئيهو هتدامه سايقلا يف اروكذم رحآلا لوقلا نكي مل

 ةجيتنلا ءازجأ نم ءيش ىلع لمتشي ال سايق لقعي ال اذكو «ةداملا نودب ةئيهلا دوجو لقعي ال ذإ
 نارتقال :ينارتقاف :هلوق .ىلوأ ناكل هتدامم :هلوق فذح ول هنأ ملع اذه نمو ؛ةيروصلاو ةيداملا

 مسقني ينارتقالا سايقلا يأ :يلمح :هلوق .طسوألاو ربكألاو رغصألا يهو «هيف بولطملا دودح
 لكو «ريغتم ملاعلا :وحن «يلمحف ةفرصلا تايلمحلا نم ابكرم ناك نإ هنأل ؛يطرشو يلمح ىلإ

 الو هتئيم ال هتدامه اروكذم رخآلا لوقلا نوكي نأب روصتي امنإ رمألا سفن يف انهه عومجملا اذه يفن يأ :كلذو

 هيف اروكذم نوكي نأ :لوألا :ةثالثلا ىلإ يقترت ةيلقعلا تالامتحالا نإف ؛هتئيم ال :هتدامب اروك ذم .رحآ رمأب

 .هتئیم الو هتداع. ال هيف اروكذم نوكي ال نأ :ثلاثلاو «هتداع ال هتئيمب اروكذم نوكي نأ :يناثلاو «هتئيمب ال هتداع

 روصتي ال ٍلئيح هنإف ؛ًاعيمج ةيروصلاو ةيداملا ءازجألا ىلع لمتشم ريغ سايقلا نوكي نأ عنتمي هنإف ؛لطاب ثلاثلا
 ةكفنم ريغ ةجيتنلل ةيداملا ءازجألل ةضراعلا ةئيهلا نإف ؛لطاب اضيأ ىناثلاو «ىفخي ال امك ةجيتنلا ىلإ الصوم هنوك

 نودب موزلملا دوجوو ضورعملا نودب ضراعلا توبث مزلي نأ الإ ةداملا نودب ةئيهلا دوجو روصتي فيكف ءاهنع

 مزلتسي ةئيهلا يفن نأل ؛لطاب اضيأ لوألا لامتحالا :ليق نإف (ليعامسإ).لوألا لامتحالا نيعتف «لطاب وهو مزاللا
 يفن نم مزلي الو «ةجيتنلا يف ةعقاولا ةصاخلا ةئيملا دارملا :انلق .لاحم ةئيهلا نودب ةداملا دوحو ذإ ؛اضيأ ةداملا يفن
 .ىرخأ ةئيه ةداملل نوكي نأ زوجيف ماعلا يفن صاخلا

 ؛لاحم موزلملا نودب مزاللاو ضورعملا نودب ضراعلا دوجوو ءاهل ةمزالو ةداملل ةضراع ةئيهلا نأل :ةئيفا دوجو
 2 نتاملا نأشب قئاللا هنإف ؛دوصقملا لوصح عم ةرابعلا يف راصتخالا ةيولوألا هحو :ىلوأ ؟لقعي فيكف

 (ليعامسإ).مارملا بيرقتو مالكلا بيذمت ددصب نوكي نمل
 ناك امل نعي بولطملا نع جراح طسولا نأ دري الف ؛هلوصح يف لحدم اهل يلا دودح يأ :بولطملا دودح

 .اينارتقا يم ةلصاولا واولا يهو «نارتقالاو عمجلا ةادأ ىلع المتشم ينارتقالا سايقلا



 ةدئاف ١ 6 ؟ تاقيدصتلا

 OEE را" ىزكتللو کا لوستو "رغما" سس قمح ا نم

 املك :وحن ءةفرصلا تايطرشلا نم بكرت ءاوس «يطرشف الإو «ثداح ملاعلاف «ثداح ريغتم

 تناك املكف ءءيضم ملاعلاف ادوجوم راهنلا ناك املك و ءدوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك

 ءيشلا اذه ناك املك :وحن «ةيطرشلاو ةيلمحلا نم بكرت وأ «ءيضم ملاعلاف ةعلاط سمشلا

 فنصملاو ءامسج ناك اناسنإ ءيشلا اذه ناك املكف «مسح ناويح لكو ءاناويح ناك اناسنإ

 نم يأ :يلمحلا نم :هلوق .يطرشلا نم طسبأ هنوكل ؛يلمحلا ينارتقالا نع ثحبلا مدق كلي

 هنم ادارفأ لقأو لومحملا نم صخأ بلغألا يف عوضوملا نوكل :رغصأ :هلوق .يلمحلا ينارتقالا

 .نيفرطلا نيب هطسوتل :طسوأ رركتملاو :هلوق .ادارفأ رثكأو ربكأ لومحملا نوكيف

 نأ :يناثلاو «نيتلصتملا نيتيطرشلا نم ابكرم نوكي نأ :لوألا :تالامتحا ةثالث هيف :ةفرصلا تايطرشلا نم

 ةيطرشلاو ةيلمحلا نم بكرتي اميفو .ةلصفنمو ةلصتم نم ابكر م نوكي نأ :ثلاثلاو «نيتلصفنملا نم ابكر م نوكي

 اهلك تالامتحالاف ءةلصفنملا نمو امهنم ابكرم نوكي ام :ناثلاو ؛ةلصتملاو ةيلمحلا نم بكر تي ام :لوألا :نالامتحا

 (ليعامسإ) .لمأت ىدأب ةرهاظ يقاوبلا ةلثمأو «حرشلا يف روكذم نينثالا لاثمف ,ةسمخ ىلإ يقترت يطرشلا سايقلا يف
 ؛اقلطم يئانثتسالا دارفأ نم ءازجأ لقأو طسبأ يلمحلا ينارتقالا وهو «هدارفأ ضعب نوكل يأ :طسبأ هنوكل

 يناثلا ىلعو «ةطاسبلا نم لوألا ىلع "طسبأ" :هلوقف :يئانثتسالا ثحابم نم رفوأو طسبأ ينارتقالا ثحابم نألو
 نم ابكرم ناك ام وهو «يلمحلا ينارتقالاب صتخت ال تاحالطصالا هذه نأ هيف :يلمحلا نم .مهفاف .طسبلا نم

 حرش يف فنصملا هب حرص امك «كلذك نكي مل ام يهو «ةيطرشلا تاينارتقالا يف يرجي لب ةفرص نيتيلمح

 (ناهرب).ربكأ هب موكحملاو رغصأ ىمسي بولطملا يف هيلع موكحملا :لوقي نأ ىلوألاف «ةلاسرلا
 ناسنإ لك :لاقي امك لومحملل ايواسم نوكي دق عوضوملا نال ؛بلغألا ف :هلوقب ديق اغنإ : صخأ بلغألا يف

 ناسنإ لكو «ناسنإ ناويحلا ضعب :لاقي امك هنم معأ نوكي دقو ءكحاض ناسنإ لكف «كحاض قطان لكو «قطان

 ههنكب الوهج نوكي يروصتلا لوهجنلا نأ ملعا :طسوأ رركتملاو (ليعامسإ).كحاض ناويحلا ضعبف «كحاض
 نأ ملعي ال نعي اهيفرط نيب ةبسنلا ثيح نم الوهجم نوكي امنإ يقيدصتلا لوهجملاو ؛همسرو ههنك بلطيف ءهمسرو
 رمأ نم دب الف ءايرظن نكي مل الإو نيفرطلا درحم لصحي ال انهه ملعلاو ءيبلس وأ يباجيإ رغصألا ىلإ ربكألا ةبسن
 لصحي ال رخآلا نود امهنم دحأ ىلإ ةبسن هل ناك وأ امهنم ءيش ىلإ ةبسن نكي مل ول ذإ ؛نيفرطلا بساني ثلاث
 .بوبحما لاصو يف ةلالدلاو ةطاشملا ىلإ جاتحن ملف كلذ نم ءافخ ىلع تنك نإو «نيفرطلا نيب ةبسنلا هنم



 ةعبرألا لاكشألا ١هاس تاقيدصتلا

 ىربكلا عوضومو ىرغصلا لومحم امإ طسوألاو «"ىربك" ربكألاو "ىرغص" رغصألا هيف امو

 ؛عبارلاف لوألا سكع وأ ثلاثلاف امهعوضوم وأ «ناثلاف امهومحم وأ لوألا لكشلا وهف

 :هلوق .لوصوملا ظفل ىلإ ارظن ريمضلا ريكذتو ءرغصألا اهيف ىلا ةمدقملا يأ :رغصألا هيف امو :هلوق

 ربكألا ىلع اهامتشال ؛ىربك ربكألا هيف ام يأ :ىربك :هلوق .رغصألا ىلع اهامتشال :ىرغص

 نوكيف «هيلإ عجري يرظن يقاوبلا جاتنإو «يهيدب هجاتنإ نأل ؛الوأ ىمسي :لوألا لكشلا :هلوق
 .ىرغصلا ينعأ نيتمدقملا فرشأ يف لوألا عم هكارتشال :يناثلاف :هلوق .ملعلا يف مدقأو قبسأ

 .ىربكلا نعأ نيتمدقملا سحأ يف لوألا عم هكارتشال :ثلاثلاف :هلوق

 ؛ةسدنهلا لاكشأ نم عبرملا لكشلاب هبش هنأ ليبق نم لكشلاب هتيمست يركوللا سابعلا بأ نع لقن :لكشلا

 يذلا علضلاب تهبش ةجيتنلاو «عبرملا عالضأ نم دحاو علضب اتهبش ةماقتسا ىلع نيتنرتقملا نيتمدقملا نأ كلذو

 ىربكلا ةمدقملا لومحم كارتشاو ؛ثلاثلا علضلاب هبش ةجيتنلا عوضومو ىرغصلا ةمدقملا عوضوم كارتشاو «هلباقي

 ردصلا لاق .هيبشتلا قيرط ىلع لكشلاب سايقلا ةيمستف «ثلاثلل لباقملا عبارلا علضلاب هبش ةجيتنلا لومحمو

 بألاب ىربكلاو مألاب ىرغصلا ةيمست اذكو :مالكلا اذه لقن دعب "قارشإلا ةمكح" حرش يشاوح يف يزاريشلا
 لومحم نيب اطسوتم ناك اذإ اميس «مألا نطب ىلإ بألا رهظ نم ةلقتنملا ةرركتملا ةيلضفلا ةداملاب طسوألا دحلاو

 حرش" نع القن نسحلا ةياغ يف يهيبشت مالك دلولاب ةجيتنلاو متألا قايسلا يف امك ىربكلا عوضومو ىرغصلا
 «بولطملا عضو بيترت ىلع لوألا لكشلا يف طسوألا نألو :خلإ هجاتنإ نأل .يدابآ ريخلا ققحملل "ةاقرملا

 يفو ىلوأ هتبترم لعجف ؛هيلإ لكشلا يف لاكشألا نم برقأ وهف «لومحم هيف هلومحمو عوضوم هيف هعوضومف
 ام ىلع قاب هلومحم ثلاثلا يفو «ةيناث هتبترم راصف «ناك ام ىلع قاب ءازجألا فرشأ وه يذلا هعوضوم يناثلا

 .ةعبار ةبترم تلعجف هلاح ىلع بولطملا يئزج نم ءيش سيل عبارلا يقو «ةثلاث هتبترم راصف «ناك

 ريغتي المل ؛ربكألا ىلإ طسوألا نمو طسوألا ىلإ رغصألا نم لقتني نأ وهو (يعيبطلا مظنلا ىلع هنوكل :يهيدب

 .ىلوألا ةبترملا يف عضو اذلف ؛لوألا لكشلا يف وه امنإ مظنلا اذهو «ةجيتنلا يف هيلع امه امع ربكألاو رغصألا لاح

 لاح لومحملاو لصأو تاذ هنأل ؛عوضوملا نيعأ بولطملا يفرط فرشأ ىلع ةلمتشم افوكل :ىرغصلا ينعأ
 افوكل ؛نيتمدقملا سا ئريكلا نوك رهظ انهه نمو «عباتلا نم عوبتملاو ةفصلا نم فرشأ تاذلاو ¿هل عباتو

 (ليعامسإ).عوضوملل عباتو لاح وه يذلا لومحملا نيعأ بولطملا فرط سحأ ىلع ةلمتشم



 لوألا لكشلا طئارش ١ ه 0 تاقيدصتلا

 ىلإ طسوألا نم مكحلا ىدعتيل :اهتيلعف و :هلوق .لوألا نع دعبلا ةياغ يف هنوكل :عبارلاف :هلوق
 لعفلاب طسوألا هل تبثي ام ىلع وه امنإ ابلس وأ ناك اباجيإ ىربكلا يف مكحلا نأل كلذو ؛رغصألا

 مزلي مل لعفلاب طسوألا هل تبثي رغصألا نأب ىرغصلا يف مكحي مل ولف «خيشلا بهذم ىلع ءان

 ‹طسوألا يف رغصألا جاردنا مزليل :ىربكلا ةيلك عم :هلوق .رغصألا ىلإ طسوألا نم مكحلا ىدعت

 ىلع انه الومحم نوكي طسوألا نأل كلذو ؛رغصألا ىلع مكحلا طسوألا ىلع مكحلا نم مزليف

 طسوألا ضعب ىلع ىربكلا يف مكح ولف «عوضوملا نم معأ لومحملا نوكي نأ زوجيو ءرغصألا

 ضعبلا كلذ ىلع مكحلا نم مزلي الف «ضعبلا كلذ يف جردنم ريغ رغصألا نوكي نأ لمتحال

 اطرش ىرغصلا ةيلعف نوك تبث امك ليلدلا اذهب هنأل ؛ىلوأ ناكل اهتيلعف ىرغصلا باحجيإ :لاق ولو :اهتيلعف و
 ؛ىرغصلا باجيإ لوألا لكشلا جاتنإل طرتشا نعي «هل اطرش اههاجيإ نوك تبثي كلذك لوألا لكشلا جاتنإل

 .طسوألا ةطساوب رغصألا ىلإ ىربكلا يف طسوألا ىلع ربكألاب مكحلا زواجتيل

 ىربكلا يف مكحلا نأل ؛ةيلعفو ةبجوم ىرغصلا تناك اذإ روصتي امنإ روكذملا مكحلا زواحت نإ نعي :2إ كلذو

 ربكألاب يذلا مكحلا زواجتي مل كلذك ىرغصلا يف نكي مل ولف ؛ءطسوألا هل تبث ام ىلع وه امنإ ابلس وأ اباحيإ

 (دبع).ىفخي ال امك رغصألا ىلإ لعفلاب طسوألا هل تبث ام ىلع

 نم مكحلا يدعت مزلي مل كلذ الول ذإ ؛ةيلعف ةبجوم ىرغصلا تناك اذإ روصتي امنإ اذهو :طسوألا هل تبغي
 ىلإ طسوألا نم ربكألاب مكحلا ىدعت امل ةبجوم نكت مل ول ىرغصلا نأ ملسن ال :ليق نإف .رغصألا ىلإ طسوألا

 تبل واال جتني «سوسحمت. سيل دوحجوم. سيل ام لكو «دوحوم. سيل ءالخلا :انلوق نأل ؛نيرمألل رغصألا

 دوجوك. سيلو عوضوم ءالخلا نإ يعي «لومحلا ةبلاس ةبجوم ىرغصلا نإ :انلق .ةبلاس ىرغصلا نأ عم "سوسحمت
 ةآرم تلعج ةيبلسلا ةبسنلا نأ ةداهشب دوجوم. سيل وه طسوألا دحلاف ءطقف دوحوم ال هلومحم بلسلا ةادأ عم

 ةوق يف نكي مل يذلا فرصلا باجيإلا نأ يقيفوتلا باوحلاو .طقف دوجوم. سيل لعج يأ ىربكلا يف دارفألل
 ةدام نود ةدام يف جاتنإلاو «ةبلاسلا ةوق يف لومحملا ةبلاسلا ةبحوملاو لوألا لكشلا ىرغص يف طرش بلسلا

 ءرجحب سيل ناسنإلا" :انلوقف وهو “مسحب سيل ناسنإلا" :جتني "مسح رجح لكو .نفلا دعاوق مومع بسانيال
 لوما ةا ع خلا يوكل بذاك



 لوألا لكشلا طئارش ١ تاقيدصتلا

 2 ا ا SSS ES ةيلكلا ةبجوملا عم ناتبحوملا جتنيل

 جتنيل :هلوق .سرف ناويحلا ضعبو «ناويح ناسنإ لك :كلوق يف دهاشي امك رغصألا ىلع مكحلا

 ةبجوملا ىرغصلا جتني نأ طورشلا هذه رثأ يأ «ةياغلل هيف ماللاو ةيئزحلاو ةيلكلا يأ :ناتبحجوملا

 ةبجوم ةجيتنلا نوكت لوألا يفف «نيتبجوملا :ةيلكلا ةبجوملا ىربكلا عم ةيئزحلا ةبجوملاو ةيلكلا

 :ىربكلا ةيلكلا ةبلاسلا عم ناتبحوملا نايرغصلا جتني نأو «ةيئزح ةبحوم يناثلا فو «ةيلك

 .ةحضاو لكلا ةلثمأو ءهليصفت قبس ام ىلع ةيئزحلاو ةيلكلا نيتبلاسلا

 ىلع هب مكح يذلا ناويحلا ضعب ريغ ربكألاب هيلع موكحم وه يذلا ناويحلا ضعب نإف :خلإ دهاشي امك
 وه امنإ ضعبلا اذه تحت اجردنم هنوك مدعل ؛رغصألا ىلإ ىدعتي ال ةيسرفلاب ناويحلا ضعب ىلع مكحلاف ؛رغصألا

 ةيلعف ليلد نايب ىلإ ةراشإ "ناتبجوملا جتنيل" :فنصملا لوق يفف :خلإ رثأ يأ (ليعامسإ).رخآ ضعب تحت جردنم
 لكشلا نوكي رومألا هذه نم دحاو مدع ريدقت ىلع هنأ هنم مهفي هنإف ؛اضيأ ىربكلا ةيلكو اهباجيإ عم ىرغصلا

 (ليعامسإ).حرشلا يف هليصفت تملع دقو «جتنم ريغ اميقع
 «"ناسنإ ناويحلا ضعبو" "مسح ناسنإ لكف" «"مسح ناويح لكو" «"ناويح ناسنإ لك" لثم :لوألا يفف

 انإ ةيسحألا و «نيتمدقملا سخأل ةعبات نوكت ةجيتنلا نأ ملعاو .كحاض ناويحلا ضعبف «"كحاض ناسنإ لكو'

 تناك يناثلا نود لوألا دحو نإو «ةيئزح ةبلاس ةجيتنلا نوكي اعم لكشلا يف اتدحو نإف «بلسلاو ةيئزحلا يه

 يف كعفني هنإف ؛ظفحا و مهفاف «ةيلك ةبلاس ةجيتنلا تناك لوألا نود يناثلا دجو نإو «ةيئزج ةبحوم ةجيتنلا

 هبورض نأل ؛عبارلا لكشلا بورض رثكأو ثلاثلا لكشلا بورض عيمج جئاتن يف الإ اهلك يف ءاجو «جئاتنلا عيمج
 (دبع).ءيجيس امك امهنم ثلاثلا برضلا الإ ةيئرح الإ جتني ال ةينامث

 ف عبرألا تايرغصلا برض نم ةلصاح رشع ةتس تناك ةيلقعلا تالامتحالا نأ هلصاح جا لكلا ةلغمأو

 ةيلك نمو عبرألا تايربكلا عم ناتبلاسلا نايرغصلا ةينامث ىرغصلا باجيإ طرش نم طقسو «كلذك تايربكلا

 بتارمو «ةطقاس وأ تناك ةيقاب لكلا ةلثمأف ةعبرأ يقب «نيتبجوملا نييرغصلا عم ناتيئزحلا نايربكلا ةعبرأ ىربكلا

 نم ازمر ءابلاب كيلعف ؛لودجلا اذه نم ةحضاو اهجئاتنو ءاه عوضوملا بيترتلاب اهدادعت عم ةيقابلا بورضلا

 ةجيتنلا نم ونو ةيلكلا ةبلاسلا ةجيتنلا نم سنو ةيلكلا ةبحوملا ةجيتنلا نم ءابلا تحت منو طقاسلا نم نيسلاو يقابلا

 - .دادعتلا نم تاءابلا ىلع يناقوفلا مقرلاو «ةيئزحلا ةبلاسلا ةجيتنلا نم لنو ةيئزحللا ةبجوملا



 يناثلا لكشلا طئارش ١5 تاقيدصضتلا

 2271 فيكلا يف امهفالتخا يناثلا يقو «ةرورضلاب نيتبلاسلا ةبلاسلا عمو نيتبجوملا

 ةيئزحلاو ةيلكلا جتني يأ :نيتبلاسلاو :هلوق .ةيئزحلاو ةيلكلا جتني يأ :نيتبجوملا :هلوق

 عبرألا تاروصحملل لكشلا اذه .جاتنإ نأ ىلإ ةراشإلا ذوضقملاو جتني :هلوقب قلعتم :ةرورضلاب
 :امهفالتحا ىاثلا يفو :هلوق .اهليصفت ءيجيس امك اهجئاتنل لاكشألا رئاس جاتنإ فالخب يهيدب

 ول ةنأل كلذو ؛باخيإلاو بلسلا ق نيتمدقملا فالتحا ةيفيكلا بسحب لكشلا اذه ف طرتشي يأ

 هنو ع م ع م 22 4 همم هد عه م 4 هههو د o للا نع لكشلا اذه يلا

 ناسنإلا نم عيش الف" «"رجحج ناويحلا نم ءيش الو" «"ناويح ناسنإ لك" :لثم ةيئرحلاو ةيلكلا :نيتبلاسلا

 . لهاصب سيل ناويحلا ضعبف" «'لهاصب ناسنإلا نم ءيش ال"و "ناسنإ ناويحلا ضعب"و ؛"رجحمب

 اهوصحل ؛ةرورضلاب ةيرظنف ةجيتنلا سفن امأو «يهيدب هجئاتنل هحاتنإ نأ نعي رظنلا ىلإ جاتحم ريغ :يهيدب

 «رودلا مزليف طسوألا ةلمج نم رغصألا نأل ؛سكعلابو ىربكلا ةيلك ىلع ةفوقوم ةجيتنلا نإ :ليق نإف .رظنلاب
 ملع ىلإ جاتحت امنإ ىربكلا نإ :انلق .ايرورض انيب هتجاتنإ نوكي نأ نع الضف اجتنم لوألا لكشلا نوكي الف

 يليصفتلا هملع يف جاتحي امنإ فنصملاو «دارفألا يهانت مدعل ؛هتيلك قدصب مكحلا حص امل الإو الامجإ تايئزجلا

 اذإو ءايرظن رمأب هيلع مكحلا نوكي ناونعب ربع اذإ ءيش برف «ناون لاب قاقفلدتعاةر رىرشلاو ةيرظنلا ايأو ءانيبلا

 اذإو ايرظن ثداحلاب هيلع مكحلا نوكي ملاعلا ناونعب ربع اذإ ىلاعت هللا ىوس ام نإف ؛ايهيدب نوكي رخآ ناونعب ربع

 ناونعب هنع ربع اذإ مولعم دنع هبلس وأ رغصألل ربكألا باجيإ نأل ؛كلذك انههو ايهيدب نوكي ريغتملا ناونعب ربع
 .ثداحلاو ريغتملاك رغصألا ناونعب ربع اذإ مولعم ريغو «طسوألا



 ول هنإف ؛ىرخأ بلسلاو ةرات باجيإلا سايقلا ةجيتن يف قداصلا نوكي نأ وهو .فالتخالا لصحي

 «ناويح سرفلك :انلوقب ىربكلا انلدب ولو «باجيإلا قحلا ناک «ناويح قطان لك و«ناويح ناسنإ لك :انلق

 الو «رجحب ناسنإلا نم ءيش ال :انلوقك نيتبلاسلا نم فلأت ول لاخلا اذكو «بلسلا قحلا ناك

 رجحب سرفلا نم ءيش ال :انلوقب ىربكلا انلدب ولو «باجيإلا قحلا ناك رجحب قطانلا نم ءيش

 نم مزلي يذلا رخآلا لوقلا يه ةجيتنلا نإف ؛جاتنإلا مدع ليلد فالتحالاو «بلسلا قحلا ناك

 ناك ولو «ةبلاسلا وه داوملا ضعب يف قحلا ناك امل ةبجوملا نيتمدقملا نم مزاللا ناك ولف «نيتمدقملا

 لكشلا يف طرتشيو يأ :ىربكلا ةيلكو :هلوق .ةبجوملا داوملا ضعب يف قدص امل ةبلاسلا امهنم مزاللا

 ضعبو «قطان ناسنإ :انلوقك فالتحالا لصحي اهتيئزج دنع ذإ ؛ىربكلا ةيلك مكلا بسحب يناثلا

 بلسلا قحلا ناك «قطانب سيل لهاصلا ضعب :انلق ولو «باجيإلا قحلا ناك «قطانب سيل ناويحلا

 قحلاف ءاهل دحاو ءيش توبث يف ةكرتشم ةفلاختملا ءايشألا نوكي نأ زوجي هنأ هيف رسلاو :فالتخالا لصحي

 اذهو «باجيإلا ٍذئنيح قحلاف ءرمأ توبث يف ةكرتشم اضيأ ةقفاوتملا ءايشألا نوكي نأ زوجي اذكو «بلسلا ٍلئنيح
 ةفلاختم رومأ كارتشا زوجي امك هنإف :نيتبلاس نم فلأت ول لاخلا اذك (ليعامسإ).حراشلا مالك نم رهاظ

 لوألا ىلع قحلا نوكيف ءاضيأ بلسلا يف ةقفاوتملاو ةفلاختملا ءايشألا كارتشا زوجي كلذك باجياإلا يف ةقفاوتمو

 (ليعامسإ) .باجيإلا يناثلا ىلعو بلسلا
 نم يئانثتسالاو ىربكلاو ىرغصلا نم ينارتقالا سايقلا يمدقم ىدحإ نوكي ال نأ هتيرخآ ئيعمو :رخآلا لوقلا

 (يزور كي).مزتلم ريغف هيتمدقم ىدحإ نم ءزج نوكي ال نأ امأو «ةعفارلا وأ ةعضاولا ةيطرشلا

 ولو فيك دحاو ءيشل نيمزال انوكي نأ عنتمي نيضقانتملا نيرمألا نإف ؛روهظلا ةياغ يف رهاظ اذه :خلإ قحللا ناك امل

 نإو ؛لطاب وهو نييفانتملا عامتجا مزليف الصأ ءيشلا اذه نم امهنم لك كفني ال ثيحب امئاد ءيشلا اذهل امهتوبث ناك

 يف موزلملا نع كفني ال مزاللا نإف ؛ءيشلا كلذل امزال امهنم لك نوكي الف رخآلا توبث مدع نامز يف امهنم لك ناك

 (ليعامسإ).فلحخ اذه .رخأآلا توبث نامز يف هنع امهنم لك كفنا دق انههو «تضرف ةدام يأ



 يباثلا لكشلا طئارش ١ تاقيدصتلا
 ګل اک

 ىربكلا وأ ةيرورضلا عم ةنكمملا نوك و ىربكلا ةبلاس ساكعنا وأ ىرغصلا ماود عم

 نيرمألا دحأ :لوألا :نارمأ ةهجلا بسحب لكشلا اذه ف طرتشي يأ :ىرغصلا ماود عم :هلوق

 نم ىربكلا نوكت نأ امإو «ةيرورض وأ ةمئاد نوكت نأب ىرغصلا ىلع ماودلا قدصي نأ امإ وه

 .اهبلاوس سكعنت ال ىلا عبسلا نم ال اهبلاوس سكعنت ىلا تسلا اياضقلا

 نوك نيب ددرم موهفم :امهدحأ :نارمأ ةهحلا بسحب يناثلا لكشلا جاتنإ يف طرتشي يأ :خإ طرتشي يأ

 «يوتسملا سكعلاب ةيلكلا اهبلاوس سكعنت يلا تسلا اياضقلا نم ىربكلا نوك وأ نيتمئادلا ىدحإ ىرغصلا

 ىدحإ ىرغصلا نوكي نأو «ةصاخ الو ةنكمم نيتمدقملا نم ءيش نوكي ال نأ نيب ددرم موهفم :امهيناثو

 ىرغصلاو نيتنكمملا ىدحإ ىربكلا نوكي نأو «ةصاح وأ ةماع ةطورشم وأ ةقلطم ةيرورض ىربكلاو نيتنكمملا

 (حتفلا وبأ).ةقلطم ةيرورض
 دحاو لك «نيرمأب ةهحلا بسحب طورشم يناثلا لكشلا جاتنإ نأ مارملا حيقنتو ماقملا قيقحت :نيرمألا دحأ لوألا

 نم ىربكلا نوكو نيتمئادلا ىدحإ ىرغصلا نوك نيب ددرم موهفمف :لوألا رمألا امأ «ددرم موهفم امهنم

 نم ءيش نوكي ال نأ نيب ددرم موهفمف :يناثلا رمألا امأو .يوتسملا سكعلاب ةيلكلا اهبلاوس سكعنت ىلا اياضقلا

 موهقم اًضيأ نيتكمملا ىدحإ نيتمدقملا نم ءيش نوك يأ اذهو «نوكي نأو ةصاخالو ةماعال ةنكمم نيتمدقملا

 ىربكلا نوكي نأو ةصاح وأ ةماع ةطورشم وأ ةيرورض ىربكلاو نيتنكمملا ىدحإ ىرغصلا نوكي نأ نيب ددرم

 عم ةنكمملا نوكو" :هلوقب فنصملا راشأ ريخألا ددرملا موهفملا اذه ىلإو «ةيرورض ىرغصلاو نيتنكمملا ىدحإ

 رمألا نم لوألا رمألا كرت فنصملا نأ نأشلا عيفرلا نايبلا د را سلس ئريكلا وأ ةيرورضلا

 مالكب اكسمتم يناثلا لكشلا يف اهنم دبال امم ةنكمملا :لاق نمف «نيرمأ نيب نيب ددرملا نم يناثلا رمألا ركذو يناثلا

 لكشلا يف تدجو ةنكمملا نأ "ةيرورضلا عم ةنكمملا نوكو" ت س اجار رسمت ةف علا

 .هيلإ ةجاح الف هيف ذجوي مل نإو «ةطورشم ىربك وأ ةيرورضلا عم نوكي نأ دبال اهدوجو ريدقت ىلعف «يناثلا

 ىرغص نم ابكرم يناثلا لكشلا نوكي دق :تلق نإف :خلإ ماودلا قدصي نأ امإ .نيبصعتملا نم نكت الو مهفاف

 «بلاوسلا ةسكعنملا اياضقلا نم ىربكلا نوك عم ىرغصلا ىلع قداص ماودلا ذئتيحف ءالثم ةطورشم ىربكو ةمئاد

 ,ولخلا عنم ليبس ىلع لب عمجلا عنم ليبس ىلع الو ةيقيقحلا ليبس ىلع سيل ديدرتلا نإف ؛هيف سأب ال :تلق

 (ليعامسإ).نيرمألا الك عامتجا يف ةقياضم الو



 ياللا لكشلا طارش ب ب ٠١5١5 0200-1 تاقيدصتلا

 تناك ءاوس «ةيرورضلا عم الإ لكشلا اذه يف لمعتست ال ةنكمملا نأ وهو :نيرمألا دحأ يباثلاو

 تناك نإ ةنكمملا نأ هلصاحو «ةصاخ وأ ةماع ةطورشم ىربك عم وأ ىربك وأ ىرغص ةيرورضلا

 قرغضلا تناك ئربك تناك نإو «ةصاخ وأ ةماع ةطورشم وأ ةيرورض ئربكلا تناك ئرغض

 اذه بساني ال ليصفتلاو ءةجيتنلا فالتخا مزل امه الول هنأ :نيطرشلا ليلدو .ريغ ال ةيرورض

 بر نم الساس اة ر أظيأ لكلا اذه يف ةجتنملا بورضلا :ناتيلكلا جتنيل :هلوق . رصتخملا

 ةبلاسلا ةيلكلا ىربكلا برضو ةيئزحلاو ةيلكلا نيتبلاسلا نييرغصلا يف ةبحجوملا ةيلكلا ىربكلا

 «ةصاخ الو ةماع ال ةنكمم نيتمدقملا نم ءيش نوكي ال نأ نيب ددرم موهفم يناثلا رمألا نأ هحيضوت ا ياثلاو

 ىرغصلا توكي نأ نيب ددرم موهفم اضيأ نيتنكمملا ىدحإ نيتمدقملا نم ءيشلا نوك يأ اتو «نوكي نأو

 ىرغصلاو نيتنكمملا ىدحإ ىربكلا نوكي نأو «ةصاحخ وأ ةماع ةطورشم وأ ةيرورض ىربكلاو نيتنكمملا ىدحإ
 ةيرورضلا عم ةنكمملا نوكو" :هلوقب هنم يناثلا رمألا ركذو يناثلا رمألا نم لوألا رمألا كرت فنصملاف «ةيرورض

 وأ ةيرورضلا عم نوكت نأ نم دبالف يناثلا لكشلا يف تدجو ول ةنكمملا نأ ىععملاو «'ةطورشم ىربك عم وأ
 مالكب اكسمتم يناثلا لكشلا يف اهنم دبال امم ةنكمملا نإ :لاق نمف «هب سأب الف دحوت مل نإو ةطورشم ىربك

 ءيش الو افسخنم ماد ام ملظم فسخنم لك :لثم :ةجيتنلا فالتخا مزل (دبع).انيبم انارسحخ رسح دقف فنصملا

 نم ءيش ال :انلوقب ىربكلا انلدب ولو ءرمق فسخنم لك يه ةبحوم جتنيف امئاد ال عيبرتلا تقو ملظم. رمقلا نم
 نادقف لاثم اذه .سمشب فسخنملا نم ءيش ال يه ةبلاس جتنيف ءامئاد ال فوسكلا مدع تقو ملظع. سمشلا

 بوكر ع. قهانلا نم ءيش الو ناكمإلاب ديز بوكرم رامح لك :اذه يناثلا طرشلا نادقف لاثمو «لوألا طرشلا

 جتني امئاد ديز بوكر. ليفلا نم ءيش ال :انلوقب ىربكلا انلدب ولو «قهان راح لك يه ةبحوم جتني امئاد ديز

 نم رشع ةتس اهوك يضتقي يلقعلا سايقلاو :ةجتنملا بورضلا (ناهرب).ليفب رامح لا نم ءيشال يأ «ةبلاس
 وهو ليصحتلا قيرطب امإ «ةعبرأ ةجتنملا بورضلا نكل عبرألا تايربكلا يف عبرألا تاروصحملا تايرغصلا برض

 لوألا طرشلا رابتعابف ءابرض رشع انثا نيطرشلا بسحب طقس هنأ وهو فذحلا قيرطب وأ «حرشلا يف روكذم
 ةبجوملا ىربكلا :ىرخأ ةعبرأ يناثلا طرشلا رابتعابو «نيتبلاسلا عم ناتبلاسلاو نيتبجوملا عم ناتبجوملا :ةينامث طقس

 (ليعامسإ).نيتبجوملا عم ةيئزحلا ةبلاسلل نيتبلاسلا عم ةيئزحلا



 ئباثلا لكشلا طئارش ۱۰ تاقيدصتلا

 بيترتلا مث ءىرغصلا وأ ىربكلا سكع وأ فلخلاب ةيئزج ةبلاس اضيأ وكلا يف ناتفلتخملاو

 ج لك :وحن «ةبجوم ىرغصلاو نيتيلكلا نم بكرملا وه لوألا برضلاف «نيتبجوملا نييرغصلا يف
 ءىش ال :وحن «ةبلاس ىرغصلاو نيتيلكلا نم بكر ملا وه :يناثلا برضلاو ءب آ نم ءيش الو «ب

 ىربكو ةيئزج ةبجوم ىرغص نم بكر ملا وه ثلاثلا برضلاو «ةيلك ةبلاس ناتيلكلا جتنيل :هلوقب

 ةبلاس ىرغص نم بكر ملا وه عبارلا برضلاو «ب 1 نم ءيش الو ب ج ضعب :وحن «ةيلك ةبلاس

 :وحن «ةيئزج ةبلاس امهيف ةجيتنلاو ءب آ لك و «ب سيل ج ضعب :وحن «ةيلك ةبجوم ىربك و ةيئزح

 ناتفلتخم امهنأ امك يأ :اضيأ مكلا يف ناتفلتخملاو :هلوقب فتصملا راشأ امهيلإو ح1 سيل ج ضعب

 یا :هلوق ا ا رھ یی یس اب یس اب فضیکلا ف

 «قطانب سيل ناويحلا ضعب :جتني ناسنإ قطان لكو «ناسنإب سيل ناويحلا ضعب :لثم :خ2! عبارلا برضلاو

 .عبرألا تاروصحخا ال «ةيئزح ةبلاسو «ةيلك ةبلاس :نيتجيتن جتني يباثلا لكشلاف

 ءرشع انثا ةطقاسلاو «ةعبرأ اهنم ةجتنملاف ءاهلك رشع ةتسلا ةلمتحلا بورضلل لفاك لودجلا اذهو :ةيئزج ةبلاس

 .اهجئاتن و اهدادعتو اهلل ع وضوملا بيترتلا ىلع ةيقابلا بورضلا بتارم كل رهظيل ؛لودحجلا اذمب كيلعف

 اهضيقن نوكيف ةبلاس الإ جتني ال يناثلا لكشلا نأل ؛لوألا لكشلا ىرغص ةجيتنلا ضيقن باجيإل يأ :هباجيإل

 .ةتبلأ ةبج وم



 ثلاثلا لكشلا طئارش ْ BE تاقيدصتلا

 2 ند ا ا ا ع ا TTT TTT . . . . ثلاثلا يفو «ةجيتنلا مت

 ف راح اذهو «ىرغصلا يفاني ام لوألا لكشلا نم جتنيل ؛یربک اهتيلكل سايقلا ىربكو

 ةبولطملا ةجيتنلا جتنيل ؛لوألا لكشلا ىلإ دتريل ىربكلا سكع يناثلاو .اهلك ةعبرألا بورضلا

 امأو .اهسفنك سكعنت ةيلك ةبلاس امهاربك نأل ؛ثلاثلاو لوألا برضلا يف يرحي امنإ كلذو

 نأ عم لوألا لكشلا ةيوربكل حلصت ال ةيئزج ةبجوم الإ سكعنت ال ةيلك ةبجوم امهاربكف نارحآلا
 .لوألا لكشلا ةيورغصل حصت ال ةبلاس اضيأ امهارغص

 لكشلا يف طرش ىربكلا ةيلك نأل ؛لوألا لكشلا ىربك يناثلا لكشلا ىربك لعجي نأو يأ :سايقلا ىربكو
 ناسنإ لك :لوقن نأ فلخلا ريوصتو :ىرغصلا يفاني اه .لوألا لكشلا ةيوربكل ةحلاص هاربك نوكيف «يناثلا
 قدصي ةجيتنلا هذه قدصت مل اذإف ءرجحب ناسنإلا نم ءيش ال :جتني ناويحب رجحلا نم ءيش الو «ناويح

 ؛ىربكلا كلتل ىرغص ضيقنلا اذه لعج اذإف ءرجح ناسنإلا ضعب وهو ؛لاحم نيضيقنلا عافترا نأل ؛اهضيقن

 «ناويحب سيل ناسنإلا ضعب :لوألا لكشلا نم جتني ناويحب رجحلا نم ءيش الو ءرجح ناسنإلا ضعب :لاقيو
 ةجيتنلا نوكيف «توبثلا ملسم اذهو «ناويح ناسنإ لك نعأ يناثلا لكشلا ىرغصل ضقانم لب فانم اذهو

 قاسنإلا نم يع ال رخو اق اهتسيفت ةركي يرسل الإ سيلا اسو هاك لوألا لكتشلا نع لالا
 أشني مل لاحملا اذهو :ىرغصلا يفاني ام .بورضلا رئاس يف لمعلا هيلع سقو «يناثلا لكشلا ةجيتن نيع اذهو ءرجحب

 «جاتنإلا يهيدب لوألا لكشلاو ىرغصلاك قدصلا ضورفم ىربكلا نإف ؛ةئيملا كلت نم الو ىربكلا ءاقلت نم
 (ليعامسإ).رخألا بورضلا جاتنإ اذه ىلع سقو «قح ةجيتنلاف «لطاب وهف ةجيتنلا ضيقن الإ سيل هأشنمف

 الإ نوكي ال بورضلا هذه نم لك يف ةجيتنلا ضيقن نإف ؛اهلك ةعبرألا بورضلا يف راج فلخلا يأ :اذهو
 ؛بير الب ةيلك سايقلا ىربكو ةبحوم نوكي ةبلاسلا ضيقنو «ةيئزج وأ ةيلك ةبلاس اهلك يف ةجيتنلا نإف ؛ةيئزج

 نأ :هريوصتو «ىربكلا سكع يأ :كلذو (ليعامسإ).ىربكلا ةيلك هيف ةيمكلا بسحب طرتشي يناثلا لكشلا نإف
 ناكل ىربكلا سكعنا ولو رجحب ناسنإلا نم ءيش ال :جتني ناويحب رجحلا نم ءيشالو «ناويح ناسنإ لك :لوقن
 يف ةفلاخملا امئإو ءامهيف لومحم طسوألا دحلا نأل ؛لوألا لكشلا ىرغصك يناثلا لكشلا ىرغص نأل ؛الوأ الكش

 جتنيف رححب ناويحلا نم ءيش الو «ناويح ناسنإ لك :اذكه «ةرورضلاب الوأ الكش راص انسكع املف «ىريكلا

 (دبع).هيلغ همدق ثلاثلا رمألا نود نيبرضلا يف ايراج سكعلا ناك املو «ةجيتنلا كلت



 ثلاثلا لكشلا طئارش 1 لقاح ٠ تاقيدصتلا

 rem HEM واف طول Sudo 6 هلأ ساكس اه اه عض اه اه ê ف اهتيلعف و ىرغصلا باجيإ

i 55 ١ ترق 5 س = 0 . 5  

 ىرغصلا سكع لعجي نعي بيترتلا سكعي مث ءاعبار الكش ريصيف ىرغصلا سكعي نأ ثلاثلاو

 امنإ كلذو «ةبولطملا ةجيتنلا ىلإ سكعنت ةجيتن جتنيل ؛الوأ الكش ريصيف ىرغص ىربكلاو ىربك

 سكت آل ةبحج وم امهارغصف ثلاثلاو لوألا امأو ءاهسفنك سكغنت ةيلك ةبلاس هارغص ناف ؛ئباثلا

 ةيئزج الإ نوكت ال اهساكعنا ضرف ولو «سكعنت ال ةيئزج ةبلاس هارغصف عبارلا امأو .ةيئزج الإ

 ىلع ابلس وأ اباجيإ ناك ءاوس هاربك يف مكحلا نأل :اهتيلعف و ىرغصلا باجيإ :هلوق .ربدتف .اضيأ

 نوكتو الصأ دحتي ال نأب لعفلاب طسوألا عم رغصألا دحتي مل ولف .رم امك لعفلاب طسوأ وه ام

 هد EEN ف هن عاق م 5 و كاف ةنكمم ةبجوم ىرغصلا نوكتو لعفلاب ال نكل دحتي وأ ةبلاس ىرغصلا

 نم ءيشال :جتني «راح قهان لكو «رامحب ناسنإلا نم ءىش ال لوقن نأ :هريوصتو :ىرغصلا سكعي نأ

 بيترتلا سكع اذإ مث ءاغبار الكش ريصي ناسنإب رامحلا نم ءىيشال ىلإ ىرغصلا سكع ول هنأل ؛قهانب ناسنإلا

 3 «لابسناب قهانلا نم ءيش ال : جتني ال وأ کش ريصحب ںاسناب رامحلا نم ِءيش الو «رامھ قهان 1 :انكس ليف ۾

 (دبع) . يناثلا لكشلا نم ةلصاحلا ةجيتنلا كلت نيع لصتحي قهانب ناسنإلا نم ءيش ال :ليفو «ةجيتنلا نان 595 ادا

 ةجيتنلا هذه :لوقنف أ “ج نم ءيش ال ةجيتنلاف ب ّآ لك و عاب جا نم ِءيش كل .ءانلق ادا 1 يباثلا برضلا ٤

 لوألا لكشلا لصحيف ىرغص قربكلاو کریک سكعلا انلعج و برضلا اذه ىرغص انسكع اذإ انإف ؛ةقداص

 لوألا لكشلل ةحبش اهوكل ؛ةقداص ةجيتنلا هذهف هج ١ نس یش ال :جتني ج ب نم ءيش الو ب ا لك :ويغ

 (ليعامسإ).ةبولطملا ةجيتنلا وهو ةتبلأ قداص 1 ج نم ءيش ال :انلوق يأ اهسكعف جاتنإلا ىهيدبلا

 ىربك سكعلا كلذ لغجي بيترتلا سكع دعب مث عبارلا لكشلا يف ىرغص لعحت ةيلك اهسكعف :اهسفنك سكعنت

 (ناهرب).ةيلكلل لوألا لكشلا يف

 ةبك رم ةيئزحبا ةبلاسلا تناك اذإ ضارتفالا وأ فلخلا امإ وهو «عبارلا برضلا جاتنإ ليلد ىلإ ةراشإ :ربدتف
 ها

FEE FE ناكمإلاب وأ لعفلاب نوكي نأ الضف يباجيإ لمح امهنيب نوكي ال نأب يأ :خإ دحتي ال .عوضوملا دوج و ىق 

 .ةلاح ال ةبلاس ٍذقيح ىرغصلا نوكيف



 ثلاغلا لكشلا طنا ر لملف تاقيدصتلا

 ةبلاسلا عمو «ةيئ زج ةبج وم سكعلاب ا ایا یا

 ناتمدقملا تناك ول هنأل :امهادحإ ةيلك عم :هلوق .رغصألا ىلإ لعفلاب طسوألا نم مكحلا دع

 ءربكألاب r ضعبلا ريغ رغصألاب هيلع موكحملا طسوألا نم ضعبلا نوكي نأ زاجل نيتيئزج

 ناويحلا ضعبو ناسنإ ناويح لا ضعب قدصي :الثم ءرغصألا ىلإ ربكألا نم مكحلا ةيدعت مزلي الف

 لكشلا اذه يف ةجتنملا بورضلا :ناتبجوملا جتنيل :هلوق .سرف ناسنإلا ضعب قدصي الو سرف
 مضو عبرألا تايربكلا ىلإ ةيلكلا ةبجوملا ىرغصلا مض نم ةلصاح ةتس ةروكذملا طئارشلا بسحب

 ىرغصلا تناك ول :لاقي ناب اضيأ فاتح الاب لكشلا اذه ف ىرغصلا باجيإ نايب دك هنأ ملعا :خحلإ مكحلا دعتي ١

 ؛ةبلاس ىربكلا نوك ريدقت ىلع امأ .فالتحالا ققحتي نيريدقتلا الك ىلعو ءةبجوم وأ ةبلاس امإ ىربكلاف ةبلاس

 :انلوقب ىربكلا انلّدب اذإو «باجيإلا قحلاف لهاصب ناسنإلا نم ءيش الو سرفب ناسنإلا نم ءيش ال :انلق اذإ انآلف
 ناسنإلا نم ءيش ال :انلق اذإ انألف ؛ةبجوم ىربكلا نوك ريدقت ىلع امأو «بلسلا قحلاف رامحب ناسنإلا نم ءيش ال

 (ليعامسإ) .بلسلا قحلاف قطان ناسنإ لك :انلوقب ىربكلا انلدب اذإو «باجيإلا قحلاف ناويح ناسنإ لك و «سرفب
 باجيإلاب فالتحالا اضيأ انهه ققحتيو «سرف ناويحلا ضعبو «ناسنإ ناويحلا ضعب قدصي :الثم :خإ نوكي نأ زاجل

 (ليعامإ). باجيإلا قحلاف قطان ناويحلا ضعب :انلوقب هاربك انلدب اذإو ءبلسلا روكذملا لاثملا يف ققحتملاف «بلسلاو
 ةيناث ىرغصلا باجيإ طارتشا رابتعاب طقس هنإف فذحلا قيرط امأو .ليصحتلا قيرط اذه :خلإ ةلصاح ةتس

 امهو «نارحآ نابرض طقس نيتمدقملا ىدحإ ةيلك رابتعابو تاروصحلا عم نيتبلاسلا برتض نم ةلصاح تا

 ظاحلب رشع ةتس نم ةطقاسلاو ةيقابلا بورضلل لفاك لودحلا اذهو (ليعامسإ).نيتيئزحلا عم ةيئزحلا ةبحوملا
 .اهجئاتنو اهدادعتو ةيقابلا بورضلا بتارم ىلإ ريشمو ثلاثلا لكشلا يف ةرشعلا طئارشلا



 ثلاثلا لكشلا طئارش ش لانا تاقيدصتلا

 هن ا دي ب حك اه 2 9:12 2 دي اجب اهناذو هلو 103ج 24 ا اج اي اهي 3 اه 15 هيت زج ةيلاس ةيئ رجا عم ةيلكلا وأ ةيلكلا

 يف ةكرتشم اهلك بورضلا هذهو «ةبلاسلاو ةبحوملا نيتيلكلا نييربكلا ىلإ ةيئزحلا ةبجوملا ىرغص

 باجيإلل ةجتنملا امأ .بلسلا جتني اهنم ةثالثو باحيإلا جتني اهنم ةثالث نكل ةيئزج الإ جتني ال اأ

 بكر لا :امهيناث .آ ب ضعبف 1 ج لکو ب ج لك :وحن «نيتيلك نيتبجوم نم بكرملا :اهوأف

 "ناتبجوملا جتنيل" :هلوقب فنصملا راشأ نيذه ىلإو «ىربك ةيلك ةبجومو ىرغص ةيئزج ةبجوم نم

 ةيلك ةبحوم نم بكرملا نيعأ يناثلا سكع :ثلاثلاو .ىربكلا يأ ةيلكلا ةبحوملا عم ىرغصلا يأ

 سكع سكعلا نم دارملا سيلف "سكعلاب وأ" :هلوقب راشأ هيلإو «ىربك ةيئزج ةبجومو ىرغص
 نم بكرملا :اطوأف بلسلل ةجتنملا امأو .لفاتف .لوألا لوألا سكع سيل ذإ ؛نيروكذملا نيبرضلا

 عمو" :هلوقب راشأ امهيلإو «ةيلك ةبلاسو ةيئزج ةبحوم نم :يناثلاو .ةيلك ةبلاسو ةيلك ةبحوم

 لكلا ةيلاسلا عم ناتبحوملا جتنيل يأ "ةيلكلا ةبلاسلا

 راتخمل فلاخم هنكل ةربتعملا ةلوطملا بتكلا يف ريتحا ةيقابلا بورضلل اعوضوم ابيترت لودجلا اذه يف نأ ملعاو =

 لهسيل ؛هرثإ ىفتقا حراشلاو راصتحالل بلسلل ةجتنملا بورضلا ىلع باجيإلل ةجتنملا بورضلا مدق هنأل فنصملا

 .بابلألا يلوأ ىلع ىفخي ال امك باتكلا حرش

 نأ ملعف «ةمزال نوكت نأو دبال ةجيتنلاو داوملا ضعب يف ةمزال ريغ ةيلكلا ةجيتنلا نأ يعي :ةيئزج الإ جتني ال
 .ريغ ال ةيئزحلا يه امنإ اه ةمزاللا ةجيتنلا

 (ليعامسإ).بلسلا نم فرشأ باجيإلا نوكل ؛بلاوسلا ىلع تابجوملا مدق امنإ :خإ باجيالل ةجتنملا امأ

 نأ نيبت انهه نمو «قطان ناويحلا ضعب جتني قطان ناسنإ لكو «ناويح ناسنإ لك :وحن :خلإ بكرملا اهوأف
 .ةيلك الإ ةجيتنلا نوكي ال نأ نيتيلكلا نيتمدقملا ىضتقم ناك نإو «ةيلك ال ةيئزح يه امنإ ةقداصلا ةجيتنلا

 تارابعلا يف مهف ىندأ هل نم ىلع ىفخي ال امك ةكاكرلا ىلع ةلمتشم انهه فنصملا ةرابع نأ ىلإ ةراشإ هلعل :لمأتف
 ةبجوملا عم ةيلكلا ةبجوملا وأ :لاق ول هنإف ؛راصتخالا ددصب هنأل ؛اهراتخا فنصملا نأ الإ ةيبدألا نونفلاو ةيبرعلا
 (ليعامسإ).مهفاف .لوبقلاو ةحاصفلا يف سكعلاب ولو لوطلا ىلع ةكاكرلا حجر هنأكف «مالكلا لاطل ةيئزحلا

 .همهويال ام نايتإ بحاولا ناكف عقاولا فالح مهوي هس فنصملا مالك نأ ىلإ ةراشإ نوكي نأ نكميو «هضومغل :لمأتف



 ثلاثلا لكشلا طئارش ١5 تاقيدصتلا

 تس هع هدد. وول يسن سيق سيفي اک زا الت

 عم ةيلكلا ةبجوملا يأ "ةيئزحلا عم ةيلكلا وأ" :لاق امك ةيئزج ةبلاسو ةيلك ةبجوم نم : اار

 نأ انهه وهو :فلخلاب امإ جئاتنلا هذه بورضلا هذه جاتنإ نايب نيعي :فلخلاب :هلوق ةيئزحلا ةبلاسلا

 لوألا لكشلا نم جتنيل ؛ىرغص امياجيإل سايقلا ىرغصو ىربك هتيلكل لعجيو ةجيتنلا ضيقن ذخؤب

 لوألا لكشلا ىلإ عجريل ىرغصلا سكعب امأو .اهلك بورضلا يف يرجي اذهو «ىربكلا يفاني ام

 سكعب امأو «سماخلاو عبارلاو يناثلاو لوألا بورضلا يف امك ةيلك ىربكلا نوكت ثيح كلذو

 هذه سكعت مث ةجيتن جتنيو الوأ الكش دتريل ؛بيترتلا سكع مث اعبار الكش ريصيل ىربكلا
 لوألا لكشلل ىرغص اهسكع حلصيل ؛ةبحوم ىربكلا نوكت ثيح كلذو «بولطملا هنإف ؛ةجيتنلا

 نأل ؛يناثلا لكشلا يف يأ كانه ركذ ام ريغ انهه فلخلا نأل ؛انهه :لاق امنإو «ثلاثلا لكشلا ف يأ :انهه وهو

 ناسنإ لكو «ناويح ناسنإ لك :لثم :خلإ ىربكلا يفاني اه .ىرغص كانهو ىربك انهه لعجي ةجيتنلا ضيقن

 ىربك ضيقنلا اذه لعجيو «قطانب ناويحلا نم ءيش ال وهو «هضيقن قدصل الإو قطان ناويحلا ضعب :جتني قطان

 ىربكل فانم وهو «قطانب ناسنإلا نم ءيش ال :جتني قطانب ناويحلا نم ءيش الو «ناويح ناسنإ لك :لاقيف

 قطان ناسنإ لك ضيقن نأل ؛ضقاني ال يقاني :لاق .امئاد ةتبلأ ملسم وهو قطان ناسنإ لك يهو «ثلاثلا لكشلا

 .ةيلك ةبلاس ال قطانب سيل ناسنإلا ضعب ٰيعأ «ةيئزحلا ةبلاسلا وه امعإ

 اص وهف ةتبلأ ةيلك نوكت اهضئاقنف «ةبلاس وأ ةبجوم ةيئزح الإ سيل بورضلا هذه جئاتن نإف :خإ يرجي اذهو
 ثلاثلا لكشلا نأ تملع امل !تابحوم اش اهلك بورضلا هذه تايرغصو «لوألا لكشلا ىربك لعجي نأل

 (ليعامسإ).لوألا لكشلا ىرغص عقت نأل حلصت يهف ىرغصلا باجيإ اهطئارش نم اضيأ

 ين هل قفاويو ىرغصلا يف لوألا لكشلل فلاخي ثلاثلا لكشلاو لوألا لكشلا ىلإ ثلاثلا لكشلا يأ :عجريل
 ناسنإ لکو هفاويخ ناسنإ لك :لعم ةرورضلاب لوألا لكلا ىلإ اطهار كركيو عملا كمف ىركلا

 جتني قطان ناسنإ لكو «ناسنإ ناويحلا ضعب :لاقيو ىرغصلا سكع اذإ هنأل ؛قطان ناويحلا ضعب :جتني قطان

 ناسنإ لکو «ناويح ناسنإ لك :هريوصت 5 ىربكلا سكعب امأو .ةبولطملا ةجيتنلا كلت لوألا لكشلا نم
 ضعب :جتني. ناويح ناسنإ لكو «ناسنإ قطانلا ضعب ىلإ ىربكلا سكع ول هنأل ؛قطان ناويحلا ضعب جتني قطان

 .ثلاثلا لكشلا نم لوألا برضلا نم بولطملا وه اذهو ؛قطان ناويحلا ضعب ىلإ سكعنيو ناويح قطانلا



 عبارلا لكشلا طئارش ۱٦ ٠ تاقيدصتلا

 :عبارلا يفو :هلوق .ريغ ال ثلاثلاو لوألا برضلا يف امك هل ىربك حلصتل ؛ةيلك ىرغصلا نوكتو

 عم نيتمدقملا باجيإ امإ :نيرمألا دحأ فيكلاو مكلا بسحب عبارلا لكشلا جاتنإ يف طرتشي يأ

 مزل امهدحأ الول هنأل كلذو ؛امهادحإ ةيلك عم فيكلا يف نيتمدقملا فالتخا امإو «ىرغصلا ةيلك

 ؛فيكلا يف نيتفلتخم نيتيئزج وأ ةيئزج ىرغصلا نوك عم نيتبجوم وأ نيتبلاس نيتمدقملا نوك امإ
 :انلوق يف قحلا نألف ؛لوألا ىلع امأ .مقعلا ليلد وهو «فالتحالا لصحي ةثالثلا ريداقتلا ىلعو

 سرفلا نم ءيش ال :انلق ولو «باجيإلا وه رجحب قطانلا نم ءيش الو «ناسنإب رجحلا نم ءيش ال

 ناويح قطان لك و «ناسنإ ناويحلا ضعب :انلق اذإ انألف : يناثلا ىلع امأو .بلسلا ىلا ناك رع

 قحلا نألف :ثلاثلا ىلع امأو .بلسلا قحلا ناك ناويح سرف لك :انلق ولو ,باجيإلا قحلا ناك
 رجحلا ضعب :انلق ولو «باجيإلا وه ناويحب سيل مسجلا ضعبو «ناسنإ ناويحلا ضعب :انلوق يف
 ؛ةهجلا بسحب : عبارلا طئارش نايبل ضرعتي مل فنصملا نإ مث .بلسلا قحلا ناك ناويحم سيل

 عبارلا امأو «لوألا لكشلل ىربك حلصت ال ةيئزج ىرغضلا سيم سياح يناثلا يف ىربكلا نإف :ريغ ال

 لكشلا ىرغضل ةحلاض ريغ ةبلاس اهسكعف «ةبجوم سيل ىريكلا نكل ةيلك تناك نإو امهيف ىئرغضلاف سذاسلاو

 هسكع حلصي ال ةبلاس اضيأ هل .ىربكلاو هل ىربك حلصت اال ةيئزح هيف 1 چا سماخلا برضلا امأو «لوألا

 .ناثلاو لوألا طرشلا نم لوألا ءزجلا ىفتناف :نيتبلاس .ةبلاس ةبلاسلا سكع نإف ؛هل ىرغص

 طرشلا ىفتناف :نيتفلتخم نيتيئرج وأ .يباثلاو لوألا :ظرشلا نيم يناثلا ءرحلا ىفتناف :ةيئزج ىرغصلا نوك عم

 فالتحالا يأ :مقعلا ليلد وهو .يناثلا طرشلا نم ل وألا عرجلا ال يناثلا طرشلا نم يناثلا ءزحلاو هيئزج داکب لوألا

 (ليعامسإ).ركذتف .رم امك لاح ةدحاو تاذل نيفلتخم نيرمأ وزلو ةمزال ةجيتنلا نأ تملع امل ؛جاتنإلا مدع ليلد

 با وج :ضرعتي م فنصملا نإ مت .ئريكلا انلدب يآ :انلق ولو .قطان اسال ضعب يأ :باجيإلا قحلا ناك

 ؟ةثالثلا لاكشأ يف نيب امك ةهجلا بسحب عبارلا لكشلا جاتنإ طئارش فنصملا نبي مل ١ مل :هريرقت ءردقم لاؤس

 نع هدعب لامكل لكشلا اذه ءادتعالا ةلقل ؛ةهجلا تنس عبارلا طئارش نايبل ضرعتي مل 5 :با وخلا ل

 اشي ميسقتلا نع ضعبلا هج رخخأ لب «ةجحلاو مولعلا ق رابتعالا نع ناخيشلا ا واج



 عبارلا لكشلا طئارش ٠ 1۷ تاقيدصتلا

 ةيلكلا ةبجوملا عم ناتبلاسلاو ةيلكلا ةبلاسلا عم ةيئزحلاو عبرألا عم ةيلكلا ةبحوملا جتنيل

 ةلصاحلا تاطالتخالا جئاتنل اضيأ ضرعتي ملو عبطلا نع هدعب لامكل ؛لكشلا اذهب دادتعالا ةلقل

 تالوطم ىلإ لوكوم اهليصفتو .اهيف مالكلا لوطل ؛ةعبرألا لاكشألا نم ءيش يف تاهحوملا نم
 نيطرشلا .دجأ بسحب لكشلا اذه يف ةحتتملا تورضلا :خلإ ةيلكلا ةبجوملا جتنيل :هلوق .نفلا

 ةبجوملا ىرغصلاو عبرألا تايربكلا عم ةيلكلا ةبجوملا ىرغصلا مض نم ةلصاح ةينامث نيقباسلا

 ةيلكلا ةبجوملا ىربكلا عم ةيئزجلاو ةيلكلا نيتبلاسلا نييرغصلا مضو ةيلكلا ةبلاسلا ىربكلا عم ةيئزجلا

 :بورضلا هذه نم نالوألاف «ةيئزحلا ةبجوملا ىربكلا عم ةيلكلا ةبلاسلا ىرغصلا يأ اهتيلك مضو

 لكشلا اذه يف ةنكمملا لمعتسي ال هنأ لوألا :رومأ ةسمخ ةهجلا بسحب لكشلا اذه ظئارشو :خإ ضرعتي مل

 قدص نيرمألا دحأ :ثلاثلا .ساكعنالل ةلباق هيف ةلمعتسملا ةبلاسلا نوكي نأ :ياثلا .ةبلاس وأ تناك ةبحوم الصأ

 نم سداسلا برضلا يف ىربكلا نوكي نأ :عبارلا .هاربك ىلع ماعلا يثرعلا وأ ثلاثلا برضلا ىرغص ىلع ماودلا

 هيلع قدصي امن ىربكلاو نيتصاخلا ىدحإ نم يناثلا ف ىرغصلا نوكي نأ :سماخلا .بلاوسلا ةسكعنملا اياضقلا

 كعفنيف هريغو علاطملا حرشك ةطوسبملا بتكلا نم بلطت طئارش اهوك هوجوو «يليصفتلا نايبلاو .ماعلا ٍئرعلا
 طئارش نايبل ضرعت فنصملا نإ :لوقي الئاس نأك :خلإ اضيأ ضرعتي ملو (ليعامسإ).ظفحاف .ردقلا اذه

 ءيش يف ضعب عم اهضعب تاهجوملا طالتخا دنع اهجئاتن نايبل ضرعتي مل و «ةهجلا بسحب لوألا ةثالثلا لاكشألا

 .اهجئاتن يف مالكلا لوطل :هلوقب باحأف ءةئالثلا كلت نم

 يف لوقن :الثم ءضعب ىلإ اهضعب تاهجوملا تاطالتخا نم ةلصاحلا ةسيقألا جئاتنل يأ :تاطالتخالا حنات

 ىرغصلاو ةماع ةقلطم تناك نإ ىربكلاك :الثم ءاذك ةجيتنلا :ةينالفلا تاهجوملا طالتخا دنع لوألا لكشلا

 (نيدلا ناهرب).اماتقو 1 ج لك :جتني لعفلاب آ ب لكو اماتقو ب ج لك :وحن «ةرشتنم ةجيتنلاف ةقلطم ةرشتنم

 ةبجوملا ىرغصلاو نيتبلاسلا عم ناتبلاسلاو نيتبجوملا عم ةيئزحلا ىرغصلا يهو :ىرحألا ةينامثلا امأو :ةينامث
 طرشلاب تطقس دقف «ةيئرحلا ةبحوملا ىربكلا عم ةيئزحلا ةبلاسلا ىرغصلاو ةيئرحلا ةبلاسلا ىربكلا ةيئزحلا

 ؛امهادحإ ةيلك عم فيكلا يف امهفالتخا وأ ةيلك ىرغصلا نوك عم نيتمدقملا باجيإ نيرمألا دحأ يأ ءروكذملا
 (ليعامسإ).طرشلا اذه هيف ققحتي ال بورضلا هذه نم الك نإف
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 ع اخ قم ةبلاسف الإو بلسب نكي مل نإ ةبجوم ةيئزج ةيئزحلا ةبجوملا عم اهتيلكو

 ناجتني ىربك ةيئزج ةبجومو ىرغص ةيلك ةبجوم نم فلؤملاو نيتيلكلا نيتبجوملا نم فلؤملا امهو

 :دحاو برض يف الإ اهعيمج يف ةيئزح ةبلاس جتنت بلسلا ىلع ةلمتشملا يقاوبلاو (ةيئزحج ةبحج وم

 ةرابع فو .ةيلك ةبلاس جتني هنإف ؛ةيلك ةبجوم ىربك و ةيلك ةبلاس ىرغص نم بك رملا وهو

 سيلو «يئزجلا بلسلا جتني بورضلا هذه نم نيلوألا ىوس ام نأ مهوت ثيح ؛حماست فنصملا

 بورض نأ انهه ليصفتلاو .ىلوأ ناكل ةيئزج ىلغ ةبجوم ظفل مدق ولو «تفرع امك كلذك

 ةيئزج ةبجومو ىرغص ةيلك ةبجوم نم يناثلاو نيتيلك نيتبجوم نم لوألا :ةيناث لكشلا اذه

 ةبلاس جتني ةيلك ةبجوم ىربك و ةيلك ةبلاس ىرغص نم ثلاثلاو «ةيئزج ةبجوم ناجتني ىربك

 نم سداسلاو «ةيلك ةبلاس ىربك و ةيئزج ةبجوم ىرغص نم سماخلاو ءكلذ سكع عبارلاو «ةيلك

 ةلاد ةنيرق بصن الو ةلوبقم ةقالع دصق الب ةقيقح هل عضو ام ريغ يف ظفللا لامعتسا حالطصالا يق وه :حماست

 فنصملا مالك نإف ؛كلذك انهه و «ماوعلاو صاوخلا دنع هترهشل ؛ماقملا كلذ يف دارملا مهف روهظ ىلع ادامتعا هيلع

 انهش نم ملعف (ةيئردجا وه اعإ ةبلاسلا فوصوم نأ مه وي ةيئزح ةفص تعقو ىلا ةبجوملا ىلع هفطعب "ةبلاسف الإ و"

 برضلا وهو «هنم دحاولا برضلا نأ تفرع امل ؛كلذك سيلو يئزحلا بلسلا جتني نيلوألا نيبرضلا ىوس ام نأ

 ءايلك 5 ايئثرحح نوكي نأ نم معأ ةبلاسلاب دارأو اهيلع دمتعا داريإلا اذه ةرهشب نكل «ةيلكلا ةبلاسلا جتني ثلاثلا

 ةبلاسلا نم ٍلئنيح دارملا نوكي هنإف :ىلوأ ناكل .هفالخ ىلع يداني مالكلا قوس ناك نإو ةيئزح ىلع اهفطع دارأ هنأك

 نأ ىلع لإ سيل ضارتعالا اشبع ناف ؛ءيش ٍذئنيح دري الف ءةيئزحلاب دييقتلا مدعل ؛ةيئزج وأ ةيلك نوكت نأ نم معأ

 (ليعامسإ) . ىفخي ال امك نيريدقتلا ىلع نيريسفتب اهرسف مث الوأ هيث رحب رک د تی ءاضيأ ةتلاننلا قا ةريحم ةيقونللا

 ةيلك ةبلاسف الإو «بلس كانه نكي م نإ ةيئزج جتنت بورضلا هذه نأ عملا ناك لكي هنأل وا ناكل

 ىلع ةينامث هبورض بتارم نأ ملعا :خلإ انهه ليصفتلاو (اضر ىلعل ةيسرافلا ةيشاحلا ةمجرت).ةيئزج وأ تناك

 .يرمألا سفنلا بيترتلا عاري لو ؛لاق ام لاق راصتخالا هرظن حمطم ناك املف فنصملا امأو «حراشلا هركذ ام

 .قطان بتاك لکو «ناسنإ قطان لك :وحن :نيتيلك نیتبجوم نم



 عبارلا لكشلا طئارش ۱۹ تاقيدصتلا

 اذه يف وهو :فلخلاب :هلوق .ءيجيس ام يف عفان هنإف ؛ليصفتلا اذه ظفحاف .ةيئزج ةبلاس

 يفاني ام ىلإ سكعني ام جتنيل ؛نيتمدقملا ىدحإ ىلإ مضيو ةجيتنلا ضيقن ذحؤي نأ لكشلا

 «يقاوبلا نود سماخلاو عبارلاو ثلاثلاو يناثلاو لوألا برضلا يف يرجي كلذو «ىرحألا ةمدقملا

 ةيقابلا ب ورضلا 6 بورضلل لفكتم لودجلا اذهو ءةطباضلا يف :ءيجيس اه يف

 ےس وارو ي ىلع حسو ر

 ةجيتن لوألا لكشلا ىلإ يضفملا مضلاو ذحألا اذه اس .طئارش عم لوألا لكشلا لضحي ثيحب ىربكلاو

 .عبارلا لكشلا نم ةكورتملا ىرخألا ةمدقملا يقاني سكع ىلإ سكعنت
 ضعب :جتني ناسنإ قطان لكو «ناويح ناسنإ لك :لوقت امك «نيتيلك نيتبجوم نم فلؤملا :لوألا برضلا

 ىدحإ ىلإ ضيقنلا اذه مضيو «قطانب ناويحلا نم ءيش ال وهو «هضيقن قدصل قدصي مل ولف «قطان ناويحلا
 ناسنإلا نم ءيش ال :جتني قطانب ناويحلا نم ءيش الو «ناويح ناسنإ لك :لاقيف «عبارلا لكشلا نم نيتمدقملا

 لك يهو ءاهقدص ضورفملا ىربكلل فانم سكعلا اذهو «ناسنإب قطانلا نم ءيش ال ىلإ سكعني اذهو «قطانب
 ةلطاب ًاضيأ ةجيتنلاف موزلملا نالطب مزلتسي مزاللا نالطبو ةجيتنلل مزال سكعلاو «لطاب سكعلاف ناسنإ قطان
 نايرج هيلع سقو «عبارلا لكشلا نم ةبولطملا ةجيتنلا نيع وهو ناسنإ قلءانلا ضعب نعأ اقداص اهضيقن ناكف

 ضعبو «ناويح ناسنإ لك :انلوقك «ىربك ةيئزج ةبجومو ىرغص ةيلك ةبجوم نم فلؤملا يناثلا برضلا يف فلخلا
 .سماخلاو عبارلاو ثلاثلا برضلا يف اذك و ؛ةروكذملا تامدقملا رحآ ىلإ قطان ناويحلا ضعب :جتني ناسنإ قطانلا



 عبارلا لكشلا طئارش ¥ تاقيدصتلا

 وو ت ]ا ] ز 10 1زذز-ذ--1 نيتمدقملا سكعب وأ ةجيتنلا مث بيترتلا سكعب وأ

 كلذو :بيترتلا سكعب وأ :هلوق .وهس وهو سداسلا يف هنايرجب ةيسمشلا حرش يف فنصملا لاقو

 يف امك ساكعنالل ةلباق كلذ عم ةجيتنلاو «ةيلك ىرغصلاو ةبحوم ىربكلا نوكت ثيح ىرخحي اغنإ

 ىدحإ نم تناك اذإ امك «ةيئزحلا ةبلاسلا تسكعنا نإ اضيأ نماثلاو ثلاثلاو ناثلاو لوألا

 ثيح الإ يرجي الو لوألا لكشلا ىلإ عحريف :نيتمدقملا سكعب وأ :هلوق .يقاوبلا نود نيتصاخلا

 .ريغ ال سماخلاو عبارلا يف امك ةيلكلا ىلإ سكعنتل ؛ةيلك ةبلاس ىربكلاو ةبجوم ىرغصلا نوكت

 الإو قطانب سيل رجحلا ضعب :جتني ناسنإ قطان لكو ءرجحب سيل ناسنإلا ضعب :لوقت كنأل :وهس وهو
 قطان لكو قطان رجح ؟ و :ليقو ىربكلا ىلإ ضيقنلا اذه ولست اذإ و «قطان رجح 5 رش و ةضيقن قدصل

 نإ :لاقي نأ نكمي ال نكلو ءرجح ناسنإلا ضعب ىلإ سكعنتو ناسنإ رجح لك :لوألا لكشلا نم جتنيف ناسنإ

 .رجح وه يذلا ناسنإلا ريغ رجحب سيل يذلا ناسنإلا ضعب نوكي نأ زاوحل ؛ىرغصلا فانم سكعلا اذه

 اذإو لوألا لكشلا ةيورغصل حلصتل ةبجوم ىربكلا تناك اذإ الإ اذه يرجي ال اذهو :بيترتلا سكعب وأ

 .لوألا لكشلا ةيوربكل حلصتف ةيلك ىرغصلا تناك

 .عبارلا لكشلا نم ةبولطملا ةجيتنلا ليضحت يف ةجيتنلا سكع نم بيترتلا سكع

 ناويحلا ضعب :جتني ناسنإ قطان لكو «ناويح ناسنإ لك :هريوصت .لوألا برضلا يف امك يأ :لوألا يف امك

 لَك جدني و لوا هک ريصي ناويح ناسنإ لكو «ناسنإ قطان لک :لاقي نأب بیترقلا سک اذإ هنأل ؛قطان

 عبارلا لكشلا نم ةلصاخلا| ةجشلا نيع لص قطان نا ويحلا صعب :ليقو «ةجيتنلا هذه نیکی اذإ و «لاویح قطان

 نماثلا برضلا يف يرجي ةجيتنلا مث «بيترتلا سكع ينعي نماثلا برضلاب قلعتم :تسكعنا نإ .يقاوبلا هيلع سقو
 ةيئزحلا ةبلاسلا امهنم سكعنت نيتصاخلا نم ةجيتنلا تناك نإ لب ءاقلطم ال اضيأو ةيئزحلا ةبلاسلا ةجيتنل جتنملا

 ِءاقب عم يوتسملا سكعلاب ىربكلاو قىرغضلا نم لك سكع يأ :نيتمدقملا سكعب وأ (هفحن).رم امك اهسفنك

 ناك عبارلا لكشلا نإف ؛لوألا لكشلا ىلإ عجري ىربك ىربكلا سكعو ىرغص ىرغصلا سكع لعجيف بيترتلا

 (دبع).اضيأ ةرورضلاب الوأ الكش عبارلا لكشلا سكع نوكيف لوألا لكشلا سكع

 لكشلا نم جتني ناسنإب رجحلا نم ءيش الو ناويح ناسنإ لك لوقت امك عبارلا برضلا يف يأ :عبارلا يف امك

 .سمافلا برضلا هياغ سقف «عبارلا برضلا نم ةلصاحلا ةجيتنلا نيع وهو «رجحب سيل ناويحلا ضعب :لوألا



 عبارلا لكشلا طئارش ۷۱1 تاقيدصتلا

 .ىريكلا سكعبي ثلاقلا وأ ىرغضلا سكعي قافلا ىلإ درلاب وأ

 ىرغصلاو ةيلك ىربكلاو فيكلا يف نيتفلتخم ناتمدقملا نوكت ثيح الإ يرجي الو :درلاب وأ :هلوق

 ةيئزحلا ةبلاسلا تسكعنا نإ ًاضيأ سداسلاو سماخلاو عبارلاو ثلاقلا يف امك ساكعنالل ةلباق

 ساكعنالل ةلباق ىربكلاو ةبجوم ىرغصلا نوكت ثيح الإ يرجي الو :ىربكلا سكعب :هلوق .ريغ ال

 .ربدتف .لكشلا اذه يف نيلوألل مزال ريخألا اذهو .ةيلك ىربكلا سكع وأ ىرغصلا نوكتو

 كيرش عبارلا لكشلا نأل هب درلا لصحي امنإو لإ ثيح الإ ىرغصلا سكعب يناثلا لكشلا ىلإ درلا يأ :يرجي الو
 تبث دقو «ةبثر الب ايناث الكش نوكي ىرغصلا سكعنا اذإف «ىرغصلا يف هل فلاختو ىربكلا يف يناثلا لكشلل

 .لمأتف .ثلاثلا لكشلا يف لاحلا اذكو «هحاتنإ راكنإ نكمي الف «رم ام يناثلا لكشلا جاتنإ

 ةلباق ىرغصلا نكت مل ولف :ةلباق ىرغصلاو .ناثلا لكشلا ف طرش فيكلا يف نيتمدقملا فالتخا نأل :نيتفلتخم

 سفاسلا برضلاب قاع :تسكستا نإ. نص ال امك يناثلا لكشلا ىلإ اوقاف عبارلا لكشلا ناك امل ساكعنالل

 يف ىتأتي امنإ ىرغصلا سكعب يناثلا ىلإ درلا نايرح نعي «ةيلك ةبجوم ىربكو ةيئزج ةبلاس ىرغص نم فلؤملا
 عبارلا لكشلا نوكي ال الإو :ساكعنالل ةلباق ىربكلاو .نيتصاخلا ىدحإ هارغص تناك اذإ سداسلا برضلا

 كيرش عبارلا لكشلا نأل ؛هيلإ هب درلا لصحي امنإو ىربكلا سكعب لصحي امنإ هدر نأل ؛ثلاثلا لكشلا ىلإ ادودرم

 .ةتبلأ اثلاث الكش نوكي ىئربكلا سكع اذإف «ئربكلا يف هل فلاخمو ىرغصلا يف ثلاثلا لكشلل

 ىربكلا سكعب ثلاثلا ىلإ هدر وهو ءاهجئاتنل عبارلا لكشلا جاتنإ لئالد نم ريخألا ليلدلا يأ :ريخألا اذهو
 يف امأو .هنع كفني الف عبارلا لكشلا نم نيلوألا نيبرضلا يف امأ .تقو نود تقوب ديقم ريغ يأ امئاد راح مزال
 برضلا ىربك فالخب امئاد سكعنت يهو «ةبجوم نيلوألا نيبرضلا ىربك نأل ؛يرجي ال دقو يرجي دقف امهريغ
 ةروكذملا ريغلا عستلا اياضقلا نم ىربكلا هذه نوكي نأ زوجيو ؛ةيلك ةبلاس امهاربك نأل ؛سماخلاو لوألا

 .مزال ريغ نيلوألا ىوس ام يف ىربكلا سكعف ءاهيف ىربكلا سكع يرجي ال ةصتخم بلاوسلا
 ؛عونمم امئاد ياثلاو لوألا يف هنايرح نأل ؛ايواسم هنوكل هعفرب هباوحو دنسلا عم موزللا عنم ىلإ ةراشإ :ربدتف

 هنأ :باوحلاو «تاهجوملا نم نيتنكمملل سكع ال هنأ تفرع دقو «نيتنكمملا م ةبجوملا ىربكلا نوكي نأ زاوحل

 .لمأتف .تايرطفلا نم افلؤم هنوك طارتشال ؛نيتنكمملا نم م.ارلا لكشلا ىربك نوكي نأ زوجي ال

 ققحت هيف ىفكي هنإف ؛ةقيقح نايرجلا يف لحد هل سيلف نيلوألل امزال ريخألا ناك اذإ هنأ ىلإ ةراشإ هنأك :ربدتف

 مایار لما وجل ليس ىلع اسيا ريعنالا يق إو طق نالا



 ةعبرألا لاكشألا طئارش ةطباض ۷۲ تاقيدصتلا

 2 SEE i EE طس وألا ةيع وص وه مومع نم امإ اه دبال هنأ ةعبرألا طئارش ةطباضو

 نود ىئزحلا بلسلا سكعنا نإ اضيأ عباسلاو سماخلاو عبارلاو يناثلاو لوألا يف امك كلذو

 ناك يلمح ينارتقا سايق لك يف هتيعار اذإ يذلا رمألا يأ :ةعبرألا طئارش ةطباضو :هلوق .يقاوبلا

 دحأ نم سايقلا جاقإ يا دال يأ ةديال هنأ :هلوق .امرج ةقباسلا طئارشلا ىلغ المتشمو احقنم

 اهعوضوم ةيضق ةيلك يأ :طسوألا ةيعوضوم مومع نم امإ :هلوق .ولخلا عنم ليبس ىلع نيرمألا
 يف ىرغصلاكو ثلاثلا لكشلا يف نيتمدقملا ىدحإكو لوألا لكشلا يف ىربكلاك طسوألا

 .عبارلا لكشلا نم نماثلاو عباسلاو عبارلاو ثلاثلاو يناثلاو لوألا برضلا

 يرجي الف الإو ةسكعنم نوكت نيتصاخلا ىدحإ تناك اذإف ؛ةيئزج ةبلاس عباسلا برضلا ىربك نإف :خلإ اضيأ عباسلاو

 فت ريغ ال عياسلاب قلعقم ؟سنكعنا نإ ًاضيأ" :هلوق نأ نايبلا اذه نم-ولغو. :كقو يف لب امئئاد اضيأ هيف ريخألا

 عوضوملا مومع نيب نإف ؛ةيلك ةيضقلا نوك نع ةيانك طسوألا ةيعوضوم مومع نأ هب نعي :ةيضق ةيلك يأ

 ام دري ال اذه ىلعو «ىفخي ال امك ةقيقحلا نم ىلوأ يه لب ةيانكلا يف ةقياضم الو امزالت ةيلك ةيضقلا نوكو
 قالطإلا اذه نإف ؛نفلا اذه يف بيرغ حالطصا ةيضقلا ةيلك ىلع مومعلا قالطإ نأ نم لضافألا ضعب دروأ

 نوك طرشلا نأ نم ضعبلا اذه لاق ام اضيأ انهه نم عفدنا لب ؛همهف امك حالطصالا بسحب ال ةيانكلا قيرطب

 مومع نم دارملا نأ تفرع امل ؛ايلك هسفن طسوألا نوك ةرابعلا نم ردابتملاو ةيلك طسوألا اهعوضوم ىلا ةمدقملا

 يف رضي ال يقيقحلا ىعملا ردابتف ءطسوألا سفن ةيلك ال ةيانكلا قيرطب ةمدقملا ةيلك وه طسوألا ةيعوضوم

 ىلإ هتفاضإو عوضوملا نعم ةيعوضوملا نأ ىلإ ةراشإ :طسوألا اهعوضوم (ليعامسإ).مهفاف .تايانكلا لامعتسا
 .ةفصلا ىلإ فوصوملا ةفاضإ ليبق نم طسوألا

 طسوألا ناك ام لك "طسوألا ةيعوضوم مومع نم امإ" :هلوق نم ملعيل :ليق نإف :نيتمدقملا ىدحإكو

 ثلاثلا لكشلا يف نيتمدقملا اتلك نوكي نأ انهه نم مزليف ةيلك ةيضقلا كلت نوكي نأ دبالف ةيضق يف اعوضوم
 ناك اذإ طسوألا نأ ئحم طسوألا ةيعوضوم مرمع نم امإ: سايقلا فب دبال هنأ دارملا :انلق ..امههادحاإ ال ةيلك

 قدصي ٍظئنيح ذإ ؛ةيئزج وأ ةيلك ىرحألا تناك ءاوس «ةيلك امهادحإ نوكت نأ دبالف سايقلا ٍيمدقم يف اعوضوم

 .دوجوم سايقلا يف طسوألا ةيعوضوم مومع نأ



 ةعبرألا لاكشألا طئارش ةطباض V۳ تاقيدصتلا

 SiR Kk ع و6 دج لاو روج عل رع 3 ربكألا ىلع هلمح وأ لعفلاب رغصألل هتاقالم عم

 لوألا لكشلا ىرغص يف امك لعفلاب رغصألا ىلع اباجيإ طسوألا لمحي نأب امإ يأ :هتاقالم عم :هلوق

 ىرغص يف امكو «ثلاثلا لكشلا ىرغص يف امك لعفلاب اباجيإ طسوألا ىلع رغصألا لمحي نأب امإ

 ىلإ ةيدارطتسا ةراشإ مالكلا يفف .عبارلا لكشلا نم عباسلاو عبارلاو يناثلاو لوألا برضلا

 طسوألا لمح عم وأ يأ :ربكألا ىلع هلمح وأ :هلوق .اضيأ بورشلا تس ىف: ىزغصلا ةيلعف ظارعفل

 نم دارملا لمحلا أشتم وه يذلا داحتالا رغصألاو طسوألا نيب ةاقالملا نم نعي :اباجيإ طسوألا لمحي نأب امإ

 داحتالا بلس بلاوسلا يفو فيك تابحوملا يف ققحتي امنإ لمحلاو داحتالا نأ كش الو ءاقلطم ةيمكحلا ةبسنلا

 نإف .ربدتف .زاحجاو عسوتلا قيرطب لب ةقيقحلا ليبس ىلع تسيل تايلمح بلاوسلا ةيمست نإ :اولاق اذلو ءلمحلاو

 لكشلا طارتشا رهظي ملف «هيلع هلمح نع ةرابع هل هباجيإ :تلق ؟رغصألل هباجيإ عم لقي مل مل اذه ىلعف :تلق

 نإف ؛هنم نماثلاو سداسلاو ثلاثلا برضلا فالخب :عبارلا لكشلا نم (ليعامسإ).سكعلاب هيف رمألا ذإ ؛ثلاثلا

 نكل «ةاقالملا تققحتف ةبجوم تناك نإو هارغصف سماخلا برضلا امأو «اباجيإ ةاقالملا اهيف سيل ةبلاس اهارغص

 .ةيئزج هنوكل طسوألا ةيعوضوم مومع وهو «ةاقالملا هذه ىلإ مضنا ام هيف ققحتي ال
 هذه يف ىرغصلا ةيلعف طارتشا نأ نعي لإ ةراشإ "لعفلاب رغصألل هتاقالم عم" :هلوق يفف يأ :خلإ مالكلا يفف

 دنع قافتالا بسحب اذه نم ملع هنكل «عبارلا لكشلا ثحب يف ركذي ملو ملعي مل نإو عبارلا لكشلا نم بورضلا

 قبس ام يف ةروكذملا طورشلا نايب يف ىلا ةعبرألا لاكشألا طئارش ةطباض ناعمإ

 لكشلا يف طرتشي ال لعفلاب باجيإلا نأل ؛دئاز "لعفلاب" ظفل نأ نم :ناج ازريم لاق امل عفد :مالكلا يفف
 يف نيب امك عبارلا نم بورضلا هذه يف طرش اضيأ ةيلعفلا نأ :عفدلا لصاحو .هيف طرش طقف باجيإلا لب عبارلا

 باجيإلا وه ةاقالملا نم ردابتملا نإف ؛نتملا يف دئاز "لعفلاب" ظفل نإ :ليق امو .نتملا اذه يف ركذت مل نإو هعضوم

 .هيف ةقياضم الو ءانمض ملع امل حيرصت "لعفلاب" ظفل نأ هيضتقت لعفلاب

 تاذلاب دوصقملا ذإ ؛ةينمض يأ :ةيدارطتسا .هريغ ةيعبتب لب هدصق نع ال ءيشلا ركذ :دارطتسالا :ةيدارطتسا

 اذإ امك اذهو ءنسحأ وه لب هيف ريض الف «عبرألا ةهج هنمض يف نيب دقو «ثلاثلاو لوألا لكشلا ةهج نايب انهه

 .ةقارإلاو دصقلاب ال ةنسحلا تاقافتالا نم وهف اضيأ رخآ اديصو هباصأف ديصلا ىلإ امهس تيمر
 ."هتاقالم" :هلوق ىلع فوطعم "هلمح وأ" :هلوق نأ ىلإ ةراشإ :طسوألا لم عم وأ يأ



 ةعبرألا لاكشألا طئارش ةطباض ١/4 ش تاقيدصتلا

 الط ل أ ا اا اا Egg Gg جه دكمبلللكلحلح>حمجححح1ِدمممممىظفزث حجحددحج د جح::ا:__:|[[ضكرممعحعُسشعممشسص

 ىربك يف امك كلذو «باجيإلا وه لمحلا اغنإو ءلمحلا بلس بلسلا نإف ؛اباجيإ ربكألا ىلع

 الك تحت اجردنا دق نالوألا نابرضلاف ؛عبارلا لكشلا نم نماثلاو ثلاثلاو يناثلاو لوألا برضلا

 جاتنإ طئارش ىلإ ةراشإلا تمت انهه و .لوألاك ولخلا عنم ليبس ىلع اضيأ وهف «يناثلا ديدرتلا يقش

 يف لمحلا ذإ ؛ لإ "ريكألل هتابثإ وأ" :لوقي نأ ىلوألا نأ نم ناح ازريم لاق ام عفدناف :اباجيإ ربكألا ىلع

 .طقف باجياإلل هنإف ؛تابثإلا فالخي طقف باجيإلا ديفي الف ءابلس وأ اباجيإ نوكي نأ نم معأ فرعلا

 ؛ةقيقحلا يف يأ :باجيإلا وه لمحلا امغإو (ناهرب).خلإ بلسلا نأل ؛اباجيإ :انلق امتإ نعي ليلعتلل ءافلا :خ! نإف
 ناهرب).ةلكاشملل ةبلاسلا ىلع ةيلمحلا قالطإو ءوحنب نيرياغتملا داحتا لمحلا نعم ذإ

 ةبلاس هارغص نكل ةبجوم تناك نإو هاربك ذإ ؛سداسلا نود ةبلاس امهاربك ذإ ؛عباسلاو عبارلا نود :نماثلاو

 (ناهرب).ةبلاس اضيأ هاربك نإف ؛سماخلا نود طسوألا ةيعوضوم مومع لدي الف «ةيئزح
 ىلع رغضألا لمح نعي رغصألل ةاقالملا هارغص يف دجوف نيتيلك نيتبحوم نم بكرم لوألا ذإ :نالوألا نابرضلاف

 ةيئرج ةبحومو ةيلك ةبحوم نم بكرم وهو «يناثلا برضلا اذكو «ربكألا ىلع لمحلا هاربك يقو ؛لعفلاب طسوألا

 .ىفخي ال امك يناثلا ديدرتلا يقش نم دحاو عم الإ طسوألا ةيعوضوم مومع اهيف دحوي مل هنإف ؛يقاوبلا فالخب
 " :هلوق تحت ناحردنم لكشلا اذه نم قاثلاو لوألا برضلا نأ نعي :اجردنا دق نالوألا نابرضلاف

 عنم ال ءولخلا عنم ليبس ىلغ نيلوقلا نيب ديدرتلاف ءاضيأ "ربكألا ىلع هلمح وأ" :ةلوق تحت اذكو "رغصألل هتاقالم
 عبارلاو ثلاثلا برضلا يف هيقش عامتجال ؛عمجلا عنم ال ولخلا عنم ليبس ىلع اضيأ لوألا ديدرتلا نأ امك عمجلا

 (ليعامسإ).امهتحت امهعامتجاب سأب الف ؛كل رهظيس امك

 ةيعوضوم مومع نم امإ" :هلوق يعأ لوألا ديدرتلا ناك امك ولخلا عنم ليبس ىلع يناثلا ديدرتلا يأ :وهف

 ."ربكألا ةيعوضوم مومع نم امإو طسوألا

 سأب الف «ولخلا عنم ليبس ىلع "ربكألا ةيعوضوم مومع نم امإ" :هلوق نيعأ لوألا ديدرتلا نأ امك يأ :لوألاك
 (ناهرب).عبارلا لكشلا نم عبارلاو ثلاثلا برضلا يف امك هيقش عامتجاب

 تناك "لعفلاب رغصألل هتاقالم عم طسوألا ةيعوضوم مومع نم امإ" :هلوق يف نأ عي :ةراشإلا تمت انهه و

 .ةراشإلا تمت "ربكألا ىلع هلمح وأ" :لاق الو ءةصقان ةراشإ
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 ةعبرألا لاكشألا طئارش ةطباض ۷۵ 3 تاقيدصتلا
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 هنأ ملعاو .ظفحاف .عبارلا لكشلا نم بورض ةتسو ثلاثلاو لوألا لكشلا بورض عينج

 عضولا لمشت ةاقالملا نأل ؛رصخأ هنوك عم ربكألل هتاقالم عم وأ يأ "ربكألل وأ" :لقي مل

 ةيلك ةبجوم ىربك نم لوألا لكشلا ةئيه ىلع بترملا سايقلا نوك مزليف «مدقت امك لمحلاو

 ىرغص نم ثلاثلا لكشلا ةئيه ىلع بترملا سايقلا نوک ًاضيأ مزليو ءاجتنم ةبلاس ىرغص عم

 ا hE ...............هيتمدقم ىدحإ ةيلك عم ةبجوم ىربك و ةبلاس

 اهتيلعفو ىرغصلا باجيإ لوألا لكشلا بورض عيمج يف جاتنإلا طئارش نإف :خإ لوألا لكشلا بورض عينج

 رغصألل طسوألا ةاقالم" :هلوقب نيقشلا الك يف اهتيلعفو ىرغصلا باجيإ ىلإ راشأف «نيتمدقملا ىدحإ ةيلكو

 يف نيتمدقملا ىدحإ ةيلكو لوألا لكشلا يف ىربكلا ةيلك ىلإ "طسوألا ةيعوضوم مومع'" :هلوقب راشأو "لعفلاب

 نم رهظيف «نماثلاو عباسلاو عبارلاو ثلاثلاو ناثلاو لوألا يأ عبارلا لكشلا نم ةتسلا بورضلا امأو .ثلاثلا لكشلا

 ىرغصلا باجيإ ىلإ "رغصألل هتاقالم عم" :هلوقب راشأو ءاهلك يف ىرغصلا ةيلك "طسوألا ةيعوضوم مومع" :هلوق

 طسوألا ةيعوضوم مومع" :هلوق نم رهظف «عباسلاو عبارلاو يناثلاو لوألا يهو «ةتسلا هذه نم ةعبرأ يف اهتيلعفو

 (ليعامسإ).مهفاف .اضيأ عبارلا طئارش ضعبو ثلاثلاو لوألا طئارش عيمج "ربكألا ىلع هلمحو رغصألل هتاقالم عم
 ىلع هلمح وأ" :لوقي ال نأ هيلع ناكف راصتخالا ددص يف فنصملا نأ :هريرقت «ضارتعا :ربكألل وأ :لقي مل

 نأل" :هلوقو ربكألل هتاقالم عم وأ" :ئعملا نوكي يح رغصألا ىلع هفطعب "ربكألا وأ" :لوقي نأ لب "ربكألا

 .حضاو هريرقت و «هباوح+ 1 ةاقالملا

 يف لومحم ربكألا ذإ ؛ربكألل هتاقالم عم ةيلك ىربكلا نوكل ؛انهه ققحتي طسوألا ةيعوضوم مومع نإف :مزليف

 (ليعامسإ).رم امك سكعلاب وأ هيلع الومحم ربكألا نوكي نأ نم معأ ربكألل هتاقالمو «سايقلا اذه ىربك

 ىدحإ ةيلك ضرفلف لوألا امأ .انهه ققحتي ربكألا ىلع هلمح عم طسوألا ةيعوضوم مومع نإف :خلإ مزليو

 عضولل لماش ةاقالملاو «هيلع هلمحب ربكألا عم دحتم طسوألا نإف ؛ةبجوم ىربكلا نوكلف يناثلا امأو .نيتمدقملا



 ةعبرألا لاكشألا طئارش ةطباض ۱۷٦ تاقيدصتلا

 د ود د 1 9 فيكلا يف فالتخالا عم ربكألا ةيعوضوم مومع نم امإو

 اذه :ربكألا ةيعوضوم مومع نم امإو :هلوق .هفرعاف .لوحفلا ضعب ىلع كلذ هبتشا دقو ءاجتنم
 ىربك ةيلك هلصاحو .امهدحأ نم سايقلا جاتنإ يف دبال هنأ انركذ نيذللا نيرمألا نم يناثلا رمألا وه

 لكشلا بورض عيمج يف امك كلذو «فيكلا يف نيتمدقملا فالتحا عم اهيف اعوضوم ربكألا نوكي
 برضلا لمتشا دقف «عبارلا لكشلا نم سداسلاو سماخلاو عبارلاو ثلاثلا برضلا يف امكو يناثلا

 عيمج ىلإ ريشأ دقف ءولخلا عنم ىلع لوألا ديدرتلا انلمح اذلو ؛نيرمألا الك ىلع هنم عبارلاو ثلاثلا

 .افيكو امك عبارلاو يناثلا لكشلا طئارش ىلإو «ةهحو افيكو امك ثلاثلاو لوألا لكشلا طئارش

 ةيلك ةبجوم تناك امل بترملا سايقلا اذه ىربك نإف ؛ةطباضلا نم ةمولعملا طورشلا ىلع المتشم هنوكل :اجتنم

 ةروكذملا طورشلا ىلع المتشم نوكي نأ مزليف «لعفلاب رغصألل هتاقالم عم طسوألا ةيعوضوم ةيمومع هنم دحوف

 سيل ناسنإلا ضعب نأ ىرت الأ «جتنم سيل هنأ عم ىرغصلا باجيإ دجو دق سيل هنأل ؛كلذك سيلو قبس ام يف

 :هلوق هيلع سقو «بذاك مسجب سيل ناسنإلا ضعب نعأ ةلصاحلا ةجيتنلاو «قداص مسج رجح لكو ءرجحب

 "ربكألا ىلع هلمحو" :لاق هلل فنصملا نأ هحو يأ :كلذ هبتشا دقو ."خلإ بترملا سايقلا نوك اضيأ مزليو"

 .بناجأ مفوكل ؛لوحفلا ضعب ىلع هؤاطغ فشكي ملو "ربكألا وأ" :لقي ملو

 .يونغايلا لضافلا هعبتو يحاحلا فراعلا هب دارملاو ءرحبتملا ملاعلل :لاقي .ىثنألا دض وه "لحف" عمج :لوحفلا

 اضيأو «فيكلا يف فالتخالا عم ةبجاو اهتيلكف هاربك يف عوضوم ربكألا نإف :يناثلا لكشلا بورض عينج

 (ناهرب).فالتخالا عم ةدوجوم بورضلا هذه يف اهتيلكف «عوضوم عبارلا لكشلا ىربك يف ربكألا
 نأ قبس امت تملع دق كنإف ؛عبارلا لكشلا نم عبارلاو ثلاثلا برضلا يف نارمألا عمتحا دقف :خلإ لمتشا دقف

 رغصألل هتاقالم عم طسوألا ةيعوضوم مومعو «ثلاثلا يف ققحتي ربكألا ىلع هلمح عم طسوألا ةيعوضوم مومع

 (ليعامسإ).مهفاف .عبارلا يف ققحتي
 مومع نم امإ" :هلوق نم يأ :ريشأ دقف .ال وأ نيدارملا نيرمألا عامتجا ىلإ يضفملا لامتشالا اذهلو يأ :اذلو

 ."فيكلا يف فالتحالا عم ربكألا ةيعوضوم مومع نم امإو" :هلوق ىلإ "طسوألا ةيعوضوم

 ربكألا ةيعوضوم مومع" :هلوق نم رهظيف ءاقباس عبارلا لكشلا نم ةتسلا بورضلا طئارش تملع دقو :عبارلاو
 .مكلاو فيكلا بسحب اضيأ هطئارش مف ءاضيأ ةيئامثلا نم نييقابلا نييرضلا طئارش "فيكلا يف فالتخالا عم



 ةعبرألا لاكشألا طئارش ةطباضط ۷۷ تاقيدصتلا

 . رغصألا تاد ىلإ ةعبسل ريك ألا فص ۾ لإ طس طس وألا فصو ةبسن هافانم عم

 ! ةافانم عم :هلوق .خلإ ةافانم عم :هلوقب اهيلإ راشأف دهند بص قلقا لككشلا طرد ت

 التخالا عم ربكألا ةيعوضوم مومع نيعأ يناثلا رمألا ىلع لمتشملا جتنملا سايقلا نأ نعي

 و دبال ٍظئيحف «ناثلا لكشلا يف امك هيتمدقم اتلك يف الومحمو ابوسدم طسوألا ناك اذإ فيكلا

 يف عوضوملا ربكألا فصو ىلإ لومحلا طسوألا فصو ةبسن ةافانم وهو «ثلاث طرش نم هحاتنإ

 دبال يعي «ىرغصلا يف عوضوملا رغصألا تاذ ىلإ كلتك لومحملا طسوألا فصو ةيسنل ىربكلا
 قدصلا يف نيتبسنلا نيتاه عامتحا عنتمي ثيحب نيتيفيكب نيتفيكم ناتروكذملا ناتبسنلا نوكت نأ

 خط
0 

 يف ف

 عبارلا نم ةعبرألا بورضلا يف ةروكذملا ةافانملا طارتشا مهوتي الئل ؛اذمي ديق امنإ :خل! ابوسنم طسوألا ناك اذإ

 (ليعامسإ)."خلإ فالتحالا عم ربكألا ةيعوضوم مومع نم امإ" :هلوق تحت ةلحادلا

 دنعف مزال يناثلا لكشلا يف ةهحلا بسحب نيطرشلا نم هركذ ام نيبو ةافانملا هذه نيب نأ ملعا :خلإ ةافانم وهو

 .خلإ ةافانم عم :هلوقب نيطرشلا كنيذ ىلإ ةراشإلا تبثف «سكعلابو ناطرشلا ققحتي ةاقالملا هذه ققحت

 هنأل ؛"طسوألا فصو" :لاق تاذلا نع عوضوملاو فصولا نع ةرابع لومحملا ناك الو ا طسوألا فصو

 عقو نإو ةقيقحلا يف لومحم هنأل ؛"ربكألا فصو" :لاق اضيأو «يناثلا لكشلا يف نيتمدقملا اتلك يف لومحم
 لآملاو لاحلا يق عوضوم هنأل ؛رغصألا تاذ :لاق لب رغصألا فصو :لقي ملو «لكشلا اذه ىربك يف اعوضوم

 .اضيأ
 يأ نيتيفيكب نيتفيكم بلسلاو باجيإلا يف ناتفلتخملا ىربكلا يف ةبسنلاو ىرغصلا يف ةبسنلا يأ :خإ ناتبسنلا

 .خلإ ثيحب نيتهم

 ءالثم باجيإلا ماودب ةفيكم ربكألا فصو ىلإ طسوألا ةبسن ناك نعي الثم لعفلاو ماودلاك :نيتيفيكب نيتفيكم

 نيتيضقلا يف ادجو ول نايفانتم ةيلعفلا وأ ماودلاف «بلسلا ةيلعفب ةفيكم رغصألا تاذ ىلإ طسوألا ةبسنو
 .لعفلاب مئاقب سيل ديزو ءامئاد مئاق ديز :وحن ءاهيفرط داحتا دعب بلسلاو باجيإلاب نيتفلتخملا
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 ناثلا لكشلا يطرش نم رم ام عم امدعو ادوجو ةرئاد ةافانلا هذهو ءاضرف امهافرط دحتا ول

 ادوحو نيطرشلا عم ةرئاد اُنإ امإ «يفتني اهئافتنابو جاتنإلا ققحتي اهققحتبف ,ةهجلا بسحب

 رغضألا نيب :ضرغصلا ىف اةبسلاو «نويستلا نيا ةافانملا اذإ :ايضرف لومحملاو عوضوملا يآ :امهافرط لیلا ول

 انربتعا نإف «نيتيفانتم اتناكل امهنيب ةبسنلا يف نيتدحقم انضرف ولف «طسوألاو ربك ألا نيب ىربكلا يفو ءطسوألاو

 .بيرق نع كل حضني امك ظقف نيتيفانتمفاالإو نيضقانتم اناك اضيأ مكلا يف نيفلنخع

 لكشلا ىمدقم يف اهققحت عنتمي ةروكذملا ةافانملا نأ نم ارهاظ مهوتي ام ديقلا اذ عفدناف :امهافرط دحتا ول

 ةدحو ضرف دعب نيتيفانتم امهوك دارملا نأ عفدلا هجوو «عوضوملا يف ناتفلتخم نيتمدقملا نيتاه نإف ؛يناثلا

 عم فيكلا يف تاتيدقلا هناا عم اشرف انقافرط بقا يل حراق سلا .لعفلاب افلتمم عوضوملا

 ةجاح ال :تلق ؟اضيأ فيكلا يف فالتحالا ىلع ةفوقوم كلذك نيفرطلا داحتا ىلع ةفوقوم امنأ امك ةافانملا نأ

 لعفلاب ققحتم فيكلا يف فالتخالاف ؛ىناثلا لكشلا يف طرش نيتمدقملا فالتحتا نأ تملع امل ديقلا اذه ىلإ

 (هفخ).مهفاف .ىفخي ال امك وغل وه لب هضرف يق ةدئافلا امف .دوصقملا ميمتتل هنا اقم سیلو

 ءلعفلاب ناويحب رجحلا نم ءيشالو ءامئاد ناويح ناسنإ لك :لثم يف لعفلاب ةافانلا نكي مل نإو هنإف :اضرف

 (ناهرب).ةافانملا ققحتي ناويحب ناسنإلا نم ءيش الو «ناويح ناسنإ لك :لاقيو امهيفرط داحتا ضرف اذإ نكل

 .دحجوت م ادجوي مل نيمو «ةافانملا تدجو ناطرشلا دجو يم يعي :امدعو اذوجو ةرئاد

 تسلا نم ىربكلا نوك وأ ىرغصلا ىلع ماودلا قدص يأ ددرملا موهفملا امهلوأ :يباثلا لكشلا يطرش نم
 وأ ةماعلا ةطورشملا ىربكلا عم ىرغصلا ةنكمملا نوك امهيناثو «عبرألا تايفصولاو ناتمئادلا بلاوسلا ةسكعنملا

 (ناهرب).طقف ةيرورضلا ىرغصلا عم ىربكلا ةنكمملا نوك وأ ةيرورضلا وأ ةصاخلا
 اضيأ يناثلا طرشلاو ؛ىربكلا ةبلاسلا ساكعنا وأ ىرغصلا ماود نيعأ «نيرمألا دحأ لوألا طرشلاف :ةهجلا بسحب
 يسأل دع اضيأ ريصألا ىئألا انعم .ةوكت وأ ةصاس وأ طاعت سايقلا يف نوكي ال نأ نيعأ ؛نيرمألا دحأ

 ىرغصلاو ةنكمم ىربكلا نوك وأ ةصاخ وأ ةماع ةطورشم وأ ةيرورض رکا ةنكمم ىرغصلا نوك يئعأ
 امه ىرغضلا تناك اذإ هنألف" :هلوق يف امك قحل ام فو قبس ام يق ًادج كل عفان نايبلا اذه نإف ؟مهفاف .ةيرورض

 ققحتيف ةيرورض وأ ةمئاد تناك اذإ ىرغصلا نأل ؛ةروصلا هذه ف ناطرشلا ققحتي امنإو "ماودلا هيلع قدصي

 نم اهكيأ لوألا رمال نعش عدكم افا يللا يات انو «رهازلا یا ىو رک ییا لول ويقل
 .لمأتف .ةنكم ةن ضربكلا قا مدع وهو «نيرمأ نيب ددرملا نياثلا طرشلا
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 قدصي امن ىرغصلا تناك اذإ هنألف ؛ةروكذملا ةافانملا تققحت ناروكذملا ناطرشلا دجو املك يأ

 ةدح ىلع امكح امه نإف ؛نيتنكمملا ادع ام تاهجوملا نم تناك ةيضق ةيأ ىربكلاو ماودلا هيلع

 ءالثم باجيإلا ماودب رغصألا تاذ ىلإ طسوألا فصو ةبسن نوكت ٍلئنيح هنأ كش الف «يجيس امك

 ةقلطملا نأ ةرورض ؛بلسلا ةيلعفب ربكألا فصو ىلإ طسوألا فصو ةبسن نوكت نأ نم لقأ الو

 «لعفلاب ربكألا تاذ نع طسوألا بلس ىلع لدت ةماعلا ةقلطملاو «تايربكلا كلت نم معأ ةماعلا

 ‹ىرغصلا ىلع ماودلا قدص هنأبو ددرملا موهفملا :لوألا :ٍظئنيح ناطرشلا دجوف :خلإ ىرغصلا تناك اذإ

 (ناهرب).انهه ةنكمملا مدع انضرف دق ذإ ؛خلإ ةنكمملا تناك ول هلصاح ذإ ؛دوجوم اضيأ ناثلاو

 تسلا اياضقلا نم تناك ءاوس يأ :تناك ةيضق ةيأ .ةمئادو ةيرورض نوكي نأب :ماودلا هيلع قدصي ام

 (ليعامسإ).اهبلاوس سكعنت ال ىلا عستلا نم وأ :بلاوسلا ةسكعتملا

 ماودلا هيلع قدصي امن ىرغصلا نوك نيح يأ :ٍكئنيح .خلإ امه نأل ؛نيتنكمملا ادع ام :انلق امنإ يعي :خلإ نإف

 يف طرشلا نأل ؛الثم :لاق امنإ :الغه .نيتنكمملا ادع ام ىربكلاو ةرورضلا يف ماودلاو فرصلا ماودلل لماشلا

 اذه ىلعف «ةبلاس ىرغصلا نوك نكميف «ةبجوم ىرغصلا نوك ال فيكلا يف نيتمدقملا فالتحا وه يناثلا لكشلا

 (ليعامسإ).باجيإلا ماودب ال بلسلا ماودب رغصألا تاذ ىلإ طسوألا فصو ةبسن نوكي ريدقتلا

 يف بلسلا ربتعي نأ دبال ىرغصلا يف باجيإلا ربتعا املو «دييقتلا ال ليثمتلا قيرطب باحيإلا ربتعي امنإ نعي :الثم

 لمتحيو ءالثم بلسلا ةيلعفب ينأيس ام يف لقي مل اذهو ؛يناثلا لكشلا يف طرش فيكلا يف فالتحالا نأل ؛ىربكلا
 .باجيإلا ةرورضب ةبسنلا كلت نوكي نأ زوج هنأل ؛ماودلا ىلإ رظنلاب الثم :هلوق نوكي نأ

 نيب ةافانملا مزلتسي تايربكلا معأ يه ىلا ةيلعفلا نيبو ةمئادلا نيب ةافانملا تابثإ نأل :خلإ نوكت نأ نم لقأ الو

 ةيلعفو باجيإلا ماود نيب ةافانملا تابثإو صخألا يف معألا دوجو ةرورض ؛ةيلعفلا نم صخأ وه ام نيبو ماودلا

 .ةيلعفلا نم صخألا تايربكلا ىقاب نيبو هنيب اهتابثإ يف يفكي بلسلا
 ىلع لدت يهف الثم ةبلاس ةماع ةقلطم ىربكلا تناك اذإ :هريرقت ءردقم لاؤس باوح :خلإ لدت ةماعلا ةقلطملاو

 ىلإ طسوألا ةبسن نيب ةافانملا تابثإ نم مكل دبالو هفصو نعال «لعفلاب عوضوملا ربكألا تاذ نع طسوألا بلس

 ربكألا تاذ نع طسوألا بلس ىلع تلد اذإ ةقلطملا :باوجلا ريرقت .ىرغصلا ةبسن نيبو هتاذ ىلإ ال «ربكألا فصو
 لاق :عانلا ق جرب فضولا ناقءاضيا لطقلاب قلا تاو نع ظسوألا بلم لاح لاق نأ مزلف لعفلاب
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 نيب ةافانملا يف ءافح الو ءاعظق لعفلاب هفصو نع ابولسم ناك لعفلاب هتاذ نع ابولسم ناك اذإو

 نيبو هنيب ةافانملا تمزل معألا نيبو ءيش نيب ةافانملا تققحت اذإو «بلسلا ةيلعفو باجيإلا ماود

 تناك ةيضق ةيأ ىرغصلاو اهتبلاس سكعنت امث ىربكلا تناك اذإ اذكو .ةرورضلاب صخألا

 باجيإلا ةرورضب ربكألا فصو ىلإ طسوألا فصو ةبسن نوكت ٍلئنيح ذإ ؛رم امك نيتنكمملا ىوس
 وأ بلسلا ةيلعفب رغصألا تاذ ىلإ طسوألا فصو ةبسن عم اهتافانم يف ءافح الو «هماود وأ الثم

 ةبسن ٍدئنيح نوكت ذإ ؛ةطورشم وأ ةيرورض ىربكلاو ةنكمم ىرغصلا تناك اذإ اذكو ءاهنم صحأ

 ربكألا فصو ىلإ طسوألا فصو ةبسنو ءالثم باجيإلا ناكمإب رغصألا تاذ ىلإ طسوألا فصو

 نع ابولسم طسوألا فصو ناك ىرغصلاب ربكألا تاذ نع ابولسم طسوألا فصو ناك اذإ يأ :خلإ ناك اذإو

 ىلإ طسوألا فصو ةبسنل ربكألا فصو ىلإ طس وألا فص ۽ ةافانم لفنيح ققحتيو اض لعفلاب ربكألا فص و

 نأ دبال مزاللا نع بولسملاو ءاففودب همايق عانتمال ؛فصولل ةمزال تاذلا نأل انيقي يأ :اعطق .ربكألا تاذ

 لك :لاقي نأب امهيفرط داحتا ضرف اذإ :بلسلا .مزاللا نودب موزلملا دوجو مزل الإو هموزلم نع ابولسم نوكي
 ناتبسنلا نوكي ةيئزج نيتمدقملا ىدحإ ضرف نإو «لعفلاب ناويحب ناسنإلا نم ءيشالو ءامئاد ناويح ناسنإ

 تناك اذإ ةافانملا دجوي اذك يأ :خإ ىربكلا تناك اذإ اذكو .قأيس ام هيلع سقو ؛ىفخي ال امك نيتضقانتم

 .ةمئادلاو ةرورضلا اهصخأو ةبلاس سكعنت ىلا تسلا اياضقلا نم نكل ءالثم ةبجوم ىربكلا

 ناويحب رجحلا نم ءىش ال :لثم ؛ةيلعفلا اهمعأ ةنكمملا قوس تداك ةيبضق ةيأ ةبلاسلا ىرغصلاو يأ :ىرغصلاو

 لك :لثم «نيفرطلا داحتا دنع نيتبسنلا ةافانم يف ءافخ الو ماودلاب وأ ةرورضلاب ناويح ناسنإ لكو «لعفلاب
 .ماودلاب وأ ةرورضلاب اويحب ناسنإإللا نم عيش الو «لعفلاب لاويح ناسنإ

 ك حم بتاك لک :لثم «ارارم تفرع امك ليثمتلا ليبس ىلع باجتيإلا ربتعا اما عي : *لاثم باجياإلا ناكماي

 دامما دنع اسلا ةافانم 3 ءامخ الو انك اس مادام ةرورضلاب كل حست رک اسلا نم عيش الو «ناكمالاب عباصألا

 .ابتاك ماد ام ةر ورضلاب ك رحم بتاكلا نم ء يش الو «ناكماإلاب كلر ختم تاك لک :لثم «نيفرطلا
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 ايرورض ناك اذإ لومحملا نألف ةيرورضلا يف امأو «ةرهاظف ةطورشملا ىربكلا يف امأ «بلسلا ةرورضب

 مزال لومحلاو فصولل مزال تاذلا نأل ؛قاونعلا اهفصول ايرورض ناك هدوجو تماد ام تاذلل

 .رم امل الثم ةيرورض ىرغصلاو ةنكم ىربكلا تناك اذإ اذكو مزال مزاللا مزالو تاذلل

 لومحملا ةبسن ةرورضب ةطورشملا يف مكحلا نإف ءرهاظ ربكألا فصو نع طسوألا بلس يأ :بلسلا ةرورضب
 ماد ام نكاسب بتاكلا عبصإ نم ءيشالو «ناكمإلاب نكاس كلف لك :وحن «فصولا مادام عوضوملا تاذ ىلإ

 ةطورشم تناك اذإ ىربكلا نإف :ةرهاظف (ناهرب).دوجوم بلسلا ةرورضو باجيإلا ناكمإ نيب ةافانملا يف ابتاك
 تناك نإ فصولا ماد ام ةرورضب ربكألا فضو ىلإ طسوألا فصو ةبسن نوكي ةصاخ وأ ةماع تناك ءاوس

 ماد ام ةرورضلاب اهيف مكحلا نإف ؛ةيرورضلا فالخب بلسلا ةرورضبف ةبلاس تناك نإو باحيإلا ةرورضبف ةبجوم

 (ليعامسإ).مهفاف .اهنع بولسم عوضوملا ىلإ لومحملا ةبسنو تاذلا
 ءارهاظ ربكألا فصو ىلإ طسوألا فصو ةبسن اهيف نوكيف فصولا بسحب ةطورشملا يف ةرورضلا نأل :ةرهاظف

 فصو ةبسن ةافانم تابثإ نم انل دب الو تاذلا بسجن اهيف ةرورضلا نأل ؛رهاظ ريغف ةيرورضلا ىربكلا يف امأو

 ىربكلا تناك اذإو «ريكألا فصو ىلإ طسوألا فصو ةبسنو باخياإلا ناكمإب رغصألا تاذ ىلإ طسوألا

 تاذلا نأل ؛ةيرورض ًاضيأ هفصول نوكيف ةيرورض ربكألا تاذ ىلإ طسوألا فصو ةبسن اهيف نوكي ةيرورض
 لومحلا نوكيف «مزال مزاللا مزالو ةرورضلا مكحب تاذلل مزال لومحماو «هسفنب همايق عانتمال فصولا مزال

 ءاضيأ ةرورضلاب يناونعلا هفصو نع ابولسم نوكي ةرورضلاب تاذلا نع ابولسم لومحملا ناك اذإف «فصولل امزال

 لمحت نأ كلذو «ةيرورض وأ ةطورشم تناك ءاوس «ربكألا فصو ىلإ طسوألا فصو ةبسن ىربكلا يف نأ تبثف
 .انررق ام هريرقت حضتي ردقم لحد باوج ىلع لإ ةيرورضلا يف امأو :هلوق
 ركذ ام سكع ىلع ىرغصلاو ةنكمم ىربكلا تناك اذإ ةافانملا دجوي اذك يأ :ةنكمم ىربكلا تناك اذإ اذكو

 ةافانم نيتبسنلا نيتاه نيبو «ماعلا ناكمإلاب ناويحب رجحلا نم ءيش الو «ةرورضلاب ناويح ناسنإ لك :لثم ءافنآ

 (هفحت).ماعلا ناكمإلاب ناويح رجح لكو «ةرورضلاب ناويحب رجحلا نم ءيش ال :لثم «نيفرطلا داحتا ربتعا ول

 تاذ ىلإ ةبسنو بلسلا ناكمإب ٍنئتيح ربكألا ىلإ طسوألا فصو ةبسن نإف :ةنكمم ىربكلا تناك اذإ اذكو
 (ليعامسإ).بلسلا ناكمإ يفانت باجيإلا ةرورض نأ كش الو .باجيإلا ةرورضب رغصألا
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 ةافانملا ققحتي مل نيروكذملا نيطرشلا دحأ ىفتنا املك يتأ ءامدع نيطرشلا عم ةرئاد اإ امإو

 يف نكي مل اهتبلاس سكعنت امم ىربكلا الو ماودلا هيلع قدصي ام ىرغصلا نكت مل اذإ هنألف ؛ةروكذملا

 ةرورض نيب ةافانم الو «ةيتقولا نم صحأ تايربكلا يف الو ةصاخلا ةطورشملا نم صحأ تايرغصلا
 كلذ لعل ذإ ؛امئاد ال نيعم تقو يف بلسلا ةرورض نيبو امئاد ال فصولا بسحب الثم باجيإلا

 معأ وه ام نيب تعفترا نيصخألا نيب ةافانلا تعفترا اذإو يناونعلا فصولا تاقوأ ريغ تقولا

 ناك ةنكمم ىرغصلا نوك نيح ةطورشم الو ةيرورض ىربكلا نكت مل اذإ اذكو «ةرورض امهنم
 بلسلا ماودو باجيإلا ناكمإ نيب ةافانم الو «ةيتقولاو ةصاخلا ةيفرعلاو ةمئادلا تايربكلا صخأ

 ىه اهنم لك نم ضخألاو اهبلاوس سكعنت ال ىلا عستلا اياضقلا نم نوكت ىربكلا نإف + ةقاابرزكلا يف الو

 ال افسخنم ماد ام ةرورضلاب رمقب فسحنملا نم ءيشال :لثم :خلإ تقولا كلذ لعل ذإ (ليعامإ).ةيتقولا
 ءيش ال :ليق اذإ امك نيفرطلا داحتا دنع نيتبسنلا نيب ةافانم الو «عيبرتلا تقو ةرورضلاب ءيضم رمق لك و ءامئاد

 نأل ؛عيبرتلا تقو ةرورضلاب ءيضم فسخنم لكو ءامئاد ال افسخنم ماد ام ةرورضلاب ءيضم, فسخنملا نم

 فسخنملا تاذل ءوضلا تقوو «يناونع فصو وه يذلا فاسخالا تقو فسخنملا تاذ نع ءوضلا بلس تقو

 دقف بتاكلاو ناسنإلا نيب ةافانملا تعفترا اذإ هريظن :لإ تعفترا اذإو .فاسخنالا تقو ريغ عيبرتلا تقو

 نيب تعفتراف ةماعلاو ةضاخلا ةطورشملا نيب ةافانملا تعقترا اذإ هنأ لصاحلاف ءاضيأ ىشاملاو ناويحلا نيب. تعفترا

 دوحو ذإ ؛نيصخألا نيب اهققحت مرلتسي نيمعألا نيب ةافانملا ققحت نإف :ةرورض (ناهرب).ةرورضلاب اشیا اش ريغ

 (ليعامسإ). ىفخي ال امك صحألا دوجو نيع معألا
 ةسكعنم امإ تايربكلا نأل ؛لإ ةنكمملا وهو جاتنإلل يناثلا طرشلا مادعنا ىلإ ةراشإ :خإ تايربكلا صخأ ناك

 نيتيفصولا يفو ةمئادلا الإ نيتمئادلا يف قبي ملف ةطورشملاو ةيرورضلا مدع اعر امل لوألا ىلعف ءال وأ يلاوسبلا

 (ناهرب).ةيتقولا الإ ع عستلا كلت ق ضخألا سيل ناثلا ىلعو ءامهنم ل صخأ ةصاخلا ةيفرعلاو ناتيفرعلا الإ

 ءامئاد نك اسب كلفلا نم ءيش 8 ماعلا ناكمإلاب نک اس فاطر اکا : لقم جا باجيإلا ناكمإ نيب ةافانم الو

 (ناهرب).ةمدعنم ةافانملاف
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 بلسلا ةرورض نيبو هنيب الو ءامئادال فصولا بسحب بلسلا ماود نيبو هنيب الو تاذلا ماد ام

 ناك ةنكمم ىربكلا نوك ريدقت ىلع ةيرورض ىرغصلا نكت مل اذإ اذكو ءامئادال نيعم تقو يف

 بلسلا ةرورض نيبو باجيإلا ناكمإ نيب ةافانم الو ةمئادلا وأ ةصاخلا ةطورشملا تايرغصلا صحأ

 ثحبلا اذه قيقحتو .اعطق تاذلا ماد ام بلسلا ماود نيبو هنيب الو امئادال فصولا بسحب

 ماودلا اذهو ءامئاد ال فصولا بسحب بلسلا ماود نيبو باحيإلا ناكمإ نيب يأ :بلسلا ماود نيبو هنيب الو

 ماد ام بتاكب ناسنإلا نم ءيشال ماودلابو «ناكمإلاب بتاك ناسنإ لك :لثم «ةبلاسلا ةصاخلا ةيفرعلا نعم

 مقارلا نم ءيش ال ماودلابو «ناكمإلاب عباصألا نكاس بتاك لك :لثم :بلسلا ماود نيب .امئادال اناسنإ

 نيعم تقو يف بلسلا ةرورض نيبو باجيإلا ناكمإ نيب يأ :هنيب الو (ناهرب).امئاد ال امقار ماد ام نكاسب
 فسخنملا نم ءيش ال ةرورضلابو «ماغلا ناكمإلاب فسخنم رمق لك :لثم «ةيتقولا نعم ةرورضلا هذهو ءامئادال

 فسحنك. رمقلا نم ءيشال ةرورضلابو «ماعلا ناكمإلاب فسخنم رمق لك نيب ةافانملا مدعل عيبرتلا تقو ءيضمت

 .عيبرتلا تقوو ةلوليحلا تقو يأ نيتقولا رياغتل امئادال عيبرتلا تقو

 .ةيتقو ىربكلا نوك ىلإ ةراشإ :نيعم تقو يف
 ىلع ةيرورض ىرغصلا نكت مل نأب يناثلا طرشلا مدع دنع ةافانملا دجوي مل اذك يأ :ىرغصلا نكت مل اذإ اذكو

 ؛يناثلا طرشلا يفتنيف ةيرورض ىرغصلا نوكي نأ بجاولا ناك ريدقتلا اذه ىلع هنإف ؛ةنكمم ىربكلا نوك ريدقت

 وأ ماودلاب بتاكب نكاسلا نم ءيش ال يف نيتروكذملا نيتبسنلا نيب ةافانم ال هنإف ءاضيأ ةافانملا يفتني هئافتنابو

 بسحب نكاسلل ةباتكلا باجيإ ناكمإ نيب ةافانم ال ذإ ؛ناكمإلاب بتاك نكاس لكو ءامئادال انكاس ماد ام ةرورضلاب

 :فضولا ماد ام هماود وأ فضولا بس نكاسلا تاذ نع ةباتكلا بلس هترورض نيبو تاذلا

 .ةصاخلا ةطورشملا ىلإ ةراشإ :بلسلا ةرورض نيبو

 ماودلا اذهو ءامئاد ال فصولا بسحب بلسلا ماود نيبو باجيإلا ناكمإ نيب يأ :بلسلا ماود نيبو هنيب الو
 .امئادال اناسنإ ماد ام بتاكب ناسنإلا نم ءيشالو «ناكمإلاب بتاك ناسنإ لك :لثم «ةبلاسلا ةصاخلا ةيفرعلا نعم

 هب تدرفت امم" :هلوقو أدتبم وهو رمألا سفن يف قحلا وه ام ىلع ةطباضلا حرش ينعي :ثحبلا اذه قيقحتو
 قدأ ليمجلا هيجولا بيجعلا قيقحتلا اذهو «هيف دحأ نيكراشي مل ام اهقيقحت يف نأ مالكلا لصاحو .هربخ

 .لاعتملا ريبكلا هللا هل رفغ «لاقملا اذه يف لئاق قدصأ يدريلا حراشلا نأ يرمعلو :تاقيقحتلا



 هماسقأو يطرشلا ئبارتقالا سايقلا ۸٤ تاقيدصتلا
 سس لى سس ب يي يب بيلا ج

 «ليبسلا ءاوس ىلإ ءاشي نم ىدهي هللاو ؛ليلجلا هللا نوعب هب تدرفت ام هيجولا هجولا اذه ىلع

 راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك املك :انلوقك :نيتلصتم نم :هلوق .ليك ولا معنو يبسح وهو

 اعلاف ةعلاط سمشلا تناك املك :جتني ء«ءيضم ملاعلاف ادوجوم راهنلا ناك املكو «دوحوم

 امئادو ءادرف نوكي نأ امإو اجوز ددعلا نوكي نأ امإ امئاد :انلوقك :نيتلصفنم وأ :هلوق .ءيضم

 جوزلا جوز ددعلا نوكي نأ امإ امئاد :جتني درفلا جوز نوكي وأ جوزلا جوز جوزلا نوكي نأ امإ
 ناك املكو ناسنإ ءيشلا اذه :وحن :ةلصتمو ةيلمح وأ :هلوق .ادرف نوكي وأ درفلا جوز نوكي وأ

 ناويح وهف اناسنإ ءيشلا اذه ناك املك :وحنو «ناويح اذه :جتني اناويح ناك اناسنإ :غيشلا اذه

 :ةلصفنمو ةيلمح وأ :هلوق .امسح ناك اناسنإ ءيشلا اذه ناك املك :جتني مسج ناويح لكو

 .ادرف وأ اجوز نوكي نأ امإ اذهف :جتني ادرف وأ اجوز ددعلا نوكي نأ امإ امئادو ددع اذه :وحن

 ىناعأ ىلاعت هللا نإف ؛هللا ريغ نم ةيادهو ةناعإ الب يسفنب يدرفت نأ كيلع بهذي ال نعي :ليلجلا هللا نوعب

 ؛ ىلاعت دریغ ف نسا ٤ راقتفالا و عاش نم يدهي راتخم ةا و رع هيأ هيلإ لصوملا يوتسملا قيرطلا يىنادهو هيف

 بكرتي مل يذلا وه ينارتقالا :يبارتقالا نم يطرشلا .ليكولا معن هنأل ؛هللا ىلإ يرمأ ضوفأو يبسح وه هنأل

 ماسقأ ةثالث سماخلاو نيلوألا نم لكلف ةيوناثلا ماسقألا امأو "لإ نيتلصتم نم بك رتي نأ امإ" :هلوقب فنصملا هب

 ةلصتم ياثلاو ةيلمحلا نم اسك ملا :ةلصتمو ةيلمح وأ .تاالوطملا ف ليصفتلاو «ماسقأ ةعب رأ عبارللو كاميسف ثلاثللو

 نوكي امل لاثم :خ! ددع اذه وحن (ليعامسإ).يناثلا ال يناثلاو لوألا لام حرشلا يف لوألا لاثملاف ءكلذ سكع وأ

 امإ امئاد :انلوقك ةرطفلا ىلع ادامتعا ؛ةمدقم هيف ةلصفنملا نوكي ام لاثم كرتو ةلصفنملا ىلع ةمدقم هيف ةيلمحلا

 (ليعامسإ) .مكلا تح لخاد ددعلاف كلا تیغ لحاد امهنم دحاو لک و «اد رف نوكي وأ اجوز ددعلا نوكي نأ
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 ..لوط اهليضتت لو ةغيرألا لاكشألا هيف دقتتيو ‹ةلصفنم و ةلصتم وأ

 ددعلا نوكي نأ امإ امئادو ددع وهف ةثالث اذه ناك املك :وحن :ةلصفنمو ةلصتم وأ :هلوق

 :دقعنيو ؛هلوق .ادرف وأ اجوز نوكي نأ امإف ةثالث اذه ناك املك :جنني ادرف نوكي وأ اجوز

 نأ امإف طسوألا دحلا وه نوكي ءزج يف نيتمدقملا كارتشا نم ماسقألا كلت يف دبال نعي

 ىرغصلا يف هب اموكحم وأ امهيف هب اموكحم وأ نيتمدقملا اتلك يف هيلع اموكحم نوكي

 ثلاثلاو يناثلا وه. ناثلاو ثلاثلا لكشلا وه لوألاف .سكعلاب وأ ئربكلا ف هيلغ اموكحمو

 كلت يف ةعبرألا لاكشألا ليصفت يف يأ :اهليصفت يلو :هلوق .عبارلا وه عبارلاو لوألا وه

 نم بلطيلف «تارصتخملاب قيلي ال لوط جئاتنلاو بورضلاو طئارشلا بسحب ةسمخلا ماسقألا
 .نيرخأتملا تالوطم

 امك ناك اددع ناك املكف ءلصفنم مك وهف ادرف وأ اجوز ددعلا نوكي نأ امإ امئاد وحنو :خلإ ناك املك وحن

 ةيناثلا ءزج هنيعب وهو ىلوألا ةمدقملا ءزج دحاو ءزج نوكي يأ :ءزج يف نيتمدقملا كارتشا نم (ليعامسإ).الصفنم

 (ناهرب).طسوألا دحلا وهف ءاضيأ
 دوجوم راهنلاف «ةعلاط سمشلا تناك املك و «ءيضم ملاعلاف ةعلاط سمشلا تناك اذإ :وحن :نيتمدقملا اتلك يف

 .دوحوم راهنلاف ائيضم ملاعلا ناك اذإ نوكي دقف

 .ءيضم ملاعلاف ادوجوم ليللا ناك اذإ ةتبلأ سيلو «ءىضم ملاعلاف ةعلاط سمشلا تناك املك :وحن :هب اموكح

 .ادوعوم ليللا ناك ةعلاط سمنشلا تناك املك ةعبلآ سيلف

 ماعلا ناك ادوجوم راهنلا ناك املكو ءادوجوم راهنلا ناك ةعلاط سمشلا تناك املك :وحن :ىرغصلا يف

 .ائيضم ماعلا ناك ةعلاط سمشلا تناك املكف ءائيضم

 راهنلا ناكف ةعلاط سمشلا تناك املك :وخن «ىربكلا يف هب اموكحمو ىرغصلا يف هيلع اموكحم يأ :سكعلاب وأ

 .انيضم ماعلا ناك ادوحوم راهنلا ناك اذإ نوكي دقق: ةعلاط سمشلا تناك اضم ماكل ناك املكو ءادوحجوم



 هماسقأو يئانثتسالا سايقلا ۱۸٦ ظ تاقيدصتلا

 ءادبأ هتئيهو هتدام. هيف ةروكذم ةجيتنلا نوكت يذلا وهو يئانثتسالا سايقلا : يئانثتسالا :هلوق

 جتنيل هضيقن وأ ةيطرشلا يئزج دحأ نيع اهيف ىنثتسي ةيلمح ةمدقم نمو ةيطرش ةمدقم نم بك رتي
 ءلك عفرو «لك عضو :ةعبرأ يئانثتسا لك جاتنإ يف ةروصتملا تالامتحالاف «هضيقن وأ رخآلا نيع
 ةلصتم تناك نإ ةيطرشلا نأ نم فنصملا هدافأ ام هليصفتو .ءيش مسق لك يف اهنم جتنملا نكل

 رخآلاو ةيطرش امهدحأ :نيتمدقم نم دبال يلاصفنا وأ يلاصتا امإ يئانثتسالا سايقلا نأ نعي :ةلصتملا نم جتني

 نم بكر لا يئانثتسالا امأ .ايلاصفنا ىمسي ةلصفنم تناك نإو ءايلاصتا ىمسي الصتم ةيطرشلا تناك نإف «ةيلمح
 يف امزال احاتنإ مدقملا عفر جتني «يلاتلا عفر تقوو يلاتلا عضو مدقملا عضو تقو امئاد جتنيف ةلصتملا ةيطرشلا

 عضو دنع :جئاتن عبرأ ىلاتلاو مدقملا نيب ةدناعملا دنعو «نيتجيتنلا نيتاه ىدحإ هل ةمزاللا ةجيتنلا نإف ؛داوملا عيمج

 لوعفملاو تقولا ريدقتب فطعني نايبلا اذه نمو ؛رحآلا عضو لك عفر دنعو رخآلا عفر دنعو رخآلا عفر لك
 دنع ةلصتملا نم يئانثتسالا سايقلا جتني يأ فوطعملا يف مدقملا عفرو هيلع فوطعملا يف يلاتلا عضو وهو فوذح

 عزب ابوصنم "مدقملا عضو" :هلوق نوكي نأ نكميو «مدقملا عفر يلاتلا عفر دنعو يلاتلا عضو مدقملا عضو
 هيلإ فاضملا نع اضوع مدقملا يف ماللا نوكيو "جتني" :هلوقل العاف هنوكل ؛اعوفرم وأ "نم" ةملك وهو ءضفاخلا
 ناحلا لاح اهس دقف "لاح هنإ" :لاق نمو «"يلاتلا عفر" :هلوق هيلع سقو ؛يئانثتسالا ىلإ عحارلا ريمضلا وهو

 (هفحت).لابلا يق عزفو
 ةيلمح ةيناثلاو ةيطرش ىلوألاف «ةعلاط سمشلا نكل دوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك نإ :وحن :خإ بك رتي

 يلاتلا نيع ىلوألا يف جتنيف يلاتلا ضيقن اهيف ئثتسيف دوجوم سيل راهنلا نكل :انلق ولو «مدقملا نيع اهيف ىثتسي
 (ناهرب).ةعلاطب تسيل سمشلا وه مدقملا ضيقن جتني يناثلا يو دوجوم راهنلاف وهو
 اقلطم ال نكل ةيلمح ةيناثلاو ةيطرش امهادحإ :نيتمدقم نم بكرتي يئانثتسالا سايقلا يأ ةيلمح ةفص :اهيف ىنثتسي

 لك عضو يف يأ :ءيش مسق لك يف .هضيقن وأ ةيطرشلا يئزج دحأ نيع اهيف ئئتسملا نوكي يلا ةيلمحلا لب
 مسق مدقملا وأ يلاتلا عفرو «دحاو مسق يلاتلاو مدقملا عضو ةلمجلابو «يلاتلا عفر جتني لك عفر تو مدقملا عضو جتني
 (ناهرب).مدقملا عفر ال طقف يلاتلا عفر جتني يناثلا يفو «يلاتلا عضو ال طقف مدقملا عضو لوألا يف جتنملاف ءرخآ

 .ماسقأ ةعبرأ ىلإ نيمسقنم لك عفرو لك عضو يأ :نيمسقلا نم :مسق لك يف



 يلاتلا عفرو «مزاللا ققحت موزلملا ققحت مازلتسال ؛يلاتلا عضو جتني مدقملا عضو :نالامتحا اهنم جتني

 عفر الو «مدقملا عضو جتني الف يلاتلا عض مو امأو ,موزلملا ءافتنا مزاللا ءافتنا مازلتسال ؛مدقملا عفر جتني

 ءافتنا نم الو موزلملا ققحت هققحت نم مزلي الف «معأ مزاللا نوك زاوحجل ؛يلاتلا عفر جتني مدقملا

 اضيأ ملعاو .ةيموزللا بابلا اذه يف ةلصتملاب دارملا نأ اذه نم تملع دقو ,مزاللا ءافتنا موزلملا

 الف معي دق مزاللاو مزال يلاتلاو موزلم مدقملا نأل ؛مدقملا عضو جتني ال يلاتلا عضو ىلوألا :نيتمدقملا ليلد :زاوجم

 مدقملا عفر ةيناثلاو يشبحب سيلو دوسأ بارغلا نإف ؛يشبحلاك e موزلملا ققحت داوسلاك معألا ققحت نم مزلي

 (ناهرب).داوسلاك مزاللا يفتني الو يشبحلاك يفتني دق موزلملاو معي مزاللا نأل ؛ ؛يلاتلا عقر جتني ال

 اناسنإ اذه ناك املك :انلوقك رخآ نمض يف هققحت زاوحل ؛صحألا ققحت مزلتسي ال معألا ققحت ذإ :موزلملا ققحت

 دوجو مدع عم الثم سرفلا يف ناويحلا ققحت زاوحل ؛اناسنإ هنوك هنم مزلي الف ناويح هنكل ءاناويح ناك

 اناسنإ اذه ناك املك :انلوقك ءمعألا ءافتنا واد ال صخألا ءافتنا نأل :مزاللا ءافتنا (موهفلا جار

 (جارعم).ةهبش الب اناويح ناكف اسرف نوكي نأ زاوح ؛ناويحب سيل هنوك هنم مزلي الف ناسنإب سيل هنكل اناويح
 امإ ءةيقافتالا ال ةيموزللا ةلصتملا نم جتني مو ةلصتملاب دارملا نأ فنصملا مالك نم لب نايبلا اذه نم يأ :اذه نم

 ةيموزللا ةلصتملا يف روصتي امنإ موزللاو «سايقلل ةمزال ةجيتنلا نألف ؛فنصملا مالك نم امإو .حضاوف حراشلا نايب نم

 جتني ةيمورللا ةلصتملا نم هنإ :ليقو ؛ةلصأ ديفي ال ةيقافتالا ةلصتملا . نم يئانثتسالا نإ :ليقو «ىفخي ال امك ةيقافتالا ال

 دنسب ةيموزل حتي نيتيموزللا نيتاصتلا نم بكوملا يطرشلا سايق نأ ملسن ال :خيشلا لاق .ةيقافتا ةيقافتالا نمو ةيمهوزل

 يعأ ةبذاك ةجيتنلاو لوألا لكشلا ةئيه ىلع اجوز ناك اددع ناك املكو اددع ناك ادرف نانثالا ناك املك نأ

 .ةيقافتا ىرغصلا نأب باجأو ءاجوز ناك ادرف نانثالا ناك املك

 نم مزلي الف قافتالا ضحمم مكحلا نوكي لب ةبسانمو ةقالع نيتمدقملا نيب نكي مل امل ذإ ؛ةيقافتالا ال :ةيموزللا

 دلا .ناغربإةيفانعلا يف انك ر اسوا نياوقلا بنك ربي اف را افا ادعا نم الوب يالا دوو امهدحأ دوجو
 نع ةازلل نآ هرکد ابك ہک ياللا لیفت دعب اهيأ مالكلا اذه ركذي نأ ىلوألا :ليق :خلإ اضيأ ملعاو

 كلذو «ماقملا اذه يف هركذ نم ىلوأ سيل ليصفتلا دعب مالكلا اذه ركذ نإ :ليقو «ليصفتلا دعب ةيموزللا ةلصتملا

 ءاغلبلا نم حراشلا نأ :اهنمو «بسنأ ميسقلا يذلا ميسقتلا ركذو «ةلصتملل ميسق ةلصفنملا نأ :اهتم «هوجوب

 .هداسفإ هيف يذلا هجولا نم ىلوأ مالكلا حالصإ هيف يذلا هجولا نأ :اهنمو ءةغالبلا نم نايبلا بولسأ ليدبتو



 فلخلا سايق ش ١ مم تاقيدصتلا

 «ولخلا ةعنامك هعفرو عمجلا ةعنامك لك عضو ةيقيقحلا نمو يلاتلا عفرو مدقملا عضو

 «هضيقن لاطبإب بولطملا تابثإ هب دصقي ام وهو «فلخلا سايق مساب صتخي دقو

 لك عضو نم جتني عمجلا ةعنامف ةلصفنم ةيطرشلا تناك نإو ةيدانعلا انهه ةلصفنملاب دارملا نأ

 امهنع ولخلا عانتما مدعل ؛رخآلا عضو لك عفر نم جتني الو امهعامتجا عانتمال ؛رخالا عفر ءزج

 روضلا ق يف جتني اعم ولخلاو عمجلا عنم ىلع تلمتشا املف ةيقيقحلا امأو .سكعلاب ولخلا ةعنامو

 هنكل اناويح ناك اناسنإ اذه ناك نإ :وحن :يلاتلا عفرو مدقملا عضو :هلوق .عبرألا جئاتنلا عبرألا

 اذه نوكي نأ امإ :انلوقك :ةيقيقحلا نمو :هلوق .ناسنإب سيلف ناويحب سيل هنكلو ناويح وهف ناسنإ

 سيل هنكل جوز وهف درفب سيل هنكل جوزب سيلف درف هنكل درفب سيلف جوز هنكل ادرف وأ اجوز ددعلا

 رجح هنكل رجحب سيلف رجش هنكل رجح وأ رجش امإ اذه :وحن :عمجلا ةعنامك :هلوق .درف وهف جوزب

 وهف رجش الب سيل هنكل رجح ال وأ رجش ال امإ اذه :وحن :ولخلا ةعنامك :هلوق .رجشب سيلف
 تابثإ ىلع لدتسي دق هنأ ملعا :خلإ صتخي دقو :هلوق .رجش ال وهف رجح الب سيل هنكل رجح ال

 وه نوكيف عقاو ريغ هضيقن نكل نيضيقنلا عافترا ةلاحتسال ؛هضيقن قدصل هالول هنأب ىععدملا

 لكتاب ىس لالدسالا نم مسفلا اهو :ةسيقألاو سرکل ای ياعرب سا لاو

Fy verreعضو نمو يلاتلا عفر مدقملا عضو نم جتني عمجلا عنم ىلع اهلامتشا رابتعاب اأ نعي  

 (لامج).مدقملا عضو يلاتلا عفر نمو يلاتلا عضو مدقملا عفر نم جتني ولخلا عنم ىلع اهامتشا رابتعاب و مدقملا عفر يلاتلا

 يف روكذملا لاثملا يف امك رخآلا عضو امهنم لك عفرو رخآلا عفر يلاتلاو مدقملا نم لك عضو :عبرألا جئاتنلا
 عضو درف هنكل :هلوق اضيأو «درفب سيل :هلوق عي يبقا عقر ةجيتنلاف مدقملا عضو جوز هنكل :هلوق نإف ؛حرشلا

 مدقملا عضو ةجيتنلاف يلاتلا عفر درفب سيئ ل هيكل لف اضنآو «جوزب سيل :هلوق يعي مدقملا عفر ةجيتنلاف يلاتلا

 ف اذكهو درف وهف“ :هلوق يعي زافا عضو ةحسيتلاق مدخلا عقر. جوري. سيل کن :هلوقو «جوز وهف :هلوق ينعي
 (نيدلا ناهرب).ولخلا ةعنامو عمجلا ةعنام لاثم



 فلخلا سايق ۸۹ تاقيدصتلا

 . نارتقاو يئانثتسا 14 هعجرمو

 برك ىلإ هنم لقتني هنأل وأ بولطملا ضيقن قدص ريدقت ىلع لاحلا يأ فلخلا ىلإ رجني هنأل امإ

 :امهدح ۲ ةقيسايق لإ لت لیا ادو اسا سيل يل اذهو «هضيقن وه يذلا هئارو نم يأ هفلح نم

 تبثل بولطملا تبثي مل ول اذكه «يلاتلا ضيقن هيف ئئثتسي لصتم يئانثتسا رحآلاو «يطرش ينارتقا

 سيل لاحنا نكل لاحنا تبثل بولطملا تبثي مل ول :جتني لاحما تبث هضيقن تبث املك و «ضيقن

 تبث املك :انلوق نعي ةيطرشلا نايب رقتفي دق مث «مدقملا ضيقن هنوكل ؛بولطملا توبث مزليف «تباثب
 هعجرمو :هلوقف «لوصألا حرش يف فنصملا لاق اذك .تاسايقلا رثكتف «ليلد ىلإ لاحما تبث هضيقن

 نأ رهاظلاو ءيسوطلا ققحملا مالك نم يناثلا هيجوتلاو «خيشلا مالك نم رهاظ هيجوتلا اذه :خلإ رجني هنأل امإ

 .ءارولا حتفلابو نالطبلا مضلاب :فلخلا (ليعامسإ).ىفخي ال امك حتفلاب يناثلا ىلعو مضلاب لوألا ىلع فلخلا
 وأ ءارولاو نالطبلا نعم. مضلاب فلخلا نأ تبث اذإ امأو «حتفلاب فلخلا روصت ىلع اذه :هنم لقتني هنأل وأ

 .هءارو هنأك ءيشلا ضيقنو "تشي" ةيسرافلا يف ءارولاو هرهظ يأ :هئارو نم يأ .حضاو رمألاف كلذك حتفلاب
 عي :لحني لب (ناهرب).لطابلاو لاححا مضلابو ءارولا نعم حتفلاب فلخلا نإف ؛ءاخلا حتفب فلخلا ناك اذإ اذه

 ةجيتن يف ةيموزل و يئانثتسا نمو نيتلصتم نم يطرش ينارتقا نم افلؤم نوكي فلخلا سايقلا نأ

 ناسنإ ناويحلا ضعب :انلوق قدصي مل ول :انلق امك :خلإ تبغي مل ول اذكه .يلاتلا ضيقن ءانثتسال يطرشلا

 بث ناسنإ ناويحلا ضعب قدصي مل ول :جتنيف لومحملا تبث اذه قدص املك و ناسنإب ناويحلا نم ءيش ال قدصل

 ميم وهو قداص ناويح ناسنإلا ضعب ةجيتنلاف «تباثب سيل لاحملا نكل :انلقو ةيطرش هانلعجف لاحلا

 نم ءيش ال يأ ءاهسفنك سكعنت ةبلاسلا نأ ىعدن انإ :هريوصت .ىربك تعقو ىلا :ةيطرشلا نايب رقتفي دق مت

 ٍئعأ هضيقن تبثل روكذملا سكعلا يأ بولطملا تبثي مل ول هنأل ؛ناسنإب رجحلا نم ءيش ال ىلإ سكعني رجحب ناسنإلا

 تباثب سيل لاحما نكل لاحلا تبث روكذملا بولطملا تبثي مل ولف «لاحلا تبث هضيقن تبث املك و ناسنإ رجحلا ضعب

 لصألا ىلإ ضيقنلا مضن انأب رخآ سايق ىلإ هتجيتنف يرظن لاحلا تبث املك ئبعأ ىربكلا نكل «تباث ا

 .هسفن نع ءيشلا بلس وهو رجحب سيل رجحلا ضعب :جتني رجحب ن انقل نم یش زا ینا لم , :لوقنو
 ضرغ نأ :باوجلا لصاحو ,حيحص ريغ ينارتقالاو يئانشتسالا عجرم نإ :ليق امع باوح ج هعج رمو

 .ركذ ام ىلع ةدايزلا يفن ال فلخ سايق لك يف هنم دبال ام نايب فنصملا



 همكحو ءارقتسالا فبرعت 1۹ ۰ تاقيدصتلا

 .مهفاف «هيلع ديزي دقو «فلحخ سايق لك يف هنم دبال امم ردقلا اذه نأ هانعم | ينارتقاو يئانثتسا ىلإ

 ىلع يلكلا نم لاح امإ لالدتسالا نأل ؛ماسقأ ةثالث ىلع ةجحلا نأ ملعا :تايئزبا حفصت ءارقتسالا :هلوق

 نيجردنملا نييئزجلا دحأ لاح نم امإو ءاهيلك لاح ىلع تايئزجلا لاح نم امإو «تايئزحلا لاح

 .اهيلك مكح ىلع تايئزجلا مكح نم اهيف لدتسي يتلا ةجحلا وه ءارقتسالاف .ليثمتلا وه ثلاثلاو

 هضيقن نكل هضيقن تبثل بولطملا تبثي ل ول :لاقي نأب نييئانثتسا نيسايق ىلإ هعاجرإ | ITT :مهفاف

 ق نوكيا أ ل امتع ذا لع د :هاسقأ ةثالث ىلع :تباخب سيل لاح نکل لاا :تبثل هضيقن تبت ول ذا ؛تباشب سيل

 يئارقتسا ميسقتلا اذه نأ :هباوجف «ةثالثلا ماسقألا نم جراخ وهو ءرخآلا يلكلا ىلع يلكلا نم لالدتسا ةجحلا ضعب

 اهيف لدتسي ةجح نوكي نأ زوجي لقعلاف الإو «لقعلا ال ءارقتسالا قيرطب يأ :يلكلا لاح نم امإ (ناهرب).يلقع ال
 كلذ :لوقن انإف ؛رحآ لامتحا لقعلا دنع زوخي ذإ ؛لطاب رصحلا نأ :دري الف ءرخخآ ىلك لاح ىلع ىلكلا لاح نم

 (ليعامسإ).لوألا ال يناثلا يفاني امنإ لقعلا دنع لامتحالا زاوجو «يلقع ال يئارقتسا رصحلا

 ريغو رقبلاو سرفلاو ناسنإلاك هتايئزجو «ناويحلاكف يلكلا امأ .يلك تايئزج يأ :تايئزجلا لاح نم امإ
 لاح ا تايئزحلا هذه لاح حفصت نم لدتسيف «غضملا دنع لفسألا كفلا كرحت اهاحو «ناويحلا دارفأ نم كلذ

 ناحردنملا نايئرخلاو اا يلكلا :نيئزجلا دحأ .غضملا دنع لفسألا هكف كرخي ناويح لك :لاقيو «ناويحلا

 .جنبلا ييبراشل ىمظع ةراشب هذهو «جنبلا رحآلا يئزحلاو ةمرحلا هلاحو رمخلا امهدحأو جنبلاو رمخلا
 نم معأ تايئزجلا نم دارملاف ءارقتسالا هيلع قلطي امل فيرعت هنأ امإ فيرعتلا اذه نأ ملعا :خإ يتلا ةجحلا وه

 نم وأ يلكلا لاح ىلع تايئزحلا عيمج لاح نم اهيف لدتسي امل لماش عملا اذه N نإف ؛لكلاو رثكألا

 امات ىمسي لوألا نإف ؛مات ريغو :i نيمسق ىلع ءارقتسالا :اولاق امك اذهو «هلاح ىلع تايئزحللا رثكأ لاح

 هيف لدتسي ام نإف ؛تايئزحلا رثكأ ذئنيح دارملا نأ ىفخي الو «ةقيقح ءارقتسالا وه امل فيرعت وأ ءاصقان يناثلاو

 امنإو ءامسسقم اسايق هوم اذلو ؛سايقلا تحت لحاد نيقيلل ديفم وهف ىلكلا لاح ىلع تايئزحلا عيمج لاح نم
 (ليعامسإ) .مهفاف .عبتتلا ىلإ هتامدقم يف جاتحي هنأ رابتعاب ءارقتسالا ظفل هيلع قلطي



 همكحو ءارقتسالا فيرعت 1 ظ ١ ١ تاقيدصتلا

 ةجحو يبارافلا مالك نم فنصملا هطبنتسا ام امأو «هيلع رابغ ال يذلا حيحصلا هفيرعت اذه

 اذه نإف ؛رهاظ حماست هيفف يلك مكح تابثإل اهعبتتو تايئزحلا حفصت ٍئعأ هراتخاو مالسإلا
 ثعابلا نأكف «ةجحلا تحت جردني الف :يقيدصت لوه ىلإ الصوم ايقيدصت امولعم سيل عبتتلا
 ليبس ىلع سيل ءارقتسالاب ةجحلا نم مسقلا اذه ةيمست نأ ىلإ ةراشإلا وه ةحماسملا هذه ىلع

 :هلوق .ليثمتلا قيقحت يف ليلحلا هللا ءاش نإ ءيجي رخآ هجو انههو .لقنلا ليبس ىلع لب لاجترالا

 نوكي ال ءارقتسالا يف بولطملا نأ ىلإ ةراشإ نوكيف فيصوتلا قيرطب امإ :يلك مكح تابثإل
 ؛هيلإ فاضملا نع ضوع ٍذئئيح ىلك يف نيونتلاو ةفاضإلا قيرطب امإو «هققحنس امك ايئزج امكح

 :يود زبلا مالسإلا رخف لاقو .تايئزحلا رثكأ يف هدوجول يلك ىلع مكحلا وه ءارقتسالا نأ وهو :يبارافلا مالك نم
 نعم رم دق :رهاظ حماست هيفف .تايئزحلا كلت لمشي رمأ ىلع اهمكحب مكحيل ةيئزج رومأ حفصت وهو
 رذع اذهف .فعضلاو كشلا ماقم يف لمعتسي دقو «هيبشتلل :نأكف .عبارلا لكشلا بورض جاتنإ نايب يف حماستلا
 هل عضو ام ريغ يف ظفللا لامعتسا يأ :لاجترالا ليبس ىلع (هفحت).فيرعتلا اذه هرايتخا ىلع فنصملا بناج نم

 ةبسانملا ةظحالم. يحالطصالا ىعملا ىلإ يوغللا نيعملا نم يأ :لقنلا ليبس ىلع .ءيجيس امك امهنيب ةبسانملا نودب

 فرعمو ةجحلا نم مسق وه يذلا ءارقتسالا ىلع الومحم حفصتلا نيعأ يوغللا عملا لعج هنأ ةراشإلا هجوو .امهنيب

 يف ربتعم يوغللا ئيعملا نأ ملع افرعم لعح امل اذه عمو هل افرعم نوكي نأ نع الضف هيلع هلمح حصي ال هنأ عم هل

 ةظحالم نودب هل عضوام ريغ يف ظفللا لامعتسا حالطصالا يف لاحترالاو .وه هنأك راص ثيحب يحالطصالا ىيعملا

 يف هلامعتسا روهشملا ئععملل عوضوملا ظفللا لامعتسا لقنلاو ءأطحخ نوكي دصقلا مدع دنعو ءادصق امهنيب ةبسانم

 .ةنيرقلا عم الإ هيف لمعتسي ال ثيحب لوألا يف رجحملاو يناثلا يف هلامعتسا رثك ثيحب ةبسانمل لوقنملا يناثلا نيعملا
 اهيف عقي يلا ةجحلا ىلعو عبتتلاو حفصتلا وهو يردصملا ئعملا ىلع قلطي ءارقتسالا نأ وهو :رخآ هجو انههو
 انهه دارملاف «ليدبتلا دعب ةلصاحلا ةيضقلا ىلعو ليدبتلا يأ يردصملا ئيعملا ىلع قلطي سكعلا نأ امك عبتتلا كلذ

 .ةسياقملاب فرعيف ىاثلا نيعملاب هفيرعت امأو .لوألا نيعملا رابتعاب ءارقتسالا فيرعت

 الحاد نوكيف رهظيس امك يئزحلا مكحلاب نيقيلا ديفي هنأ كش ال تايئزحلا رثكأ عبنت نإف :ايئزج امكح نوكي ال
 (ليعامسإ).ملعتسو تملع امك هتحت لحاد ماتلا ءارقتسالا نأ امك يئزحلا مكحلاب ديفملا سايقلا يف
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 امهيلك يلكلاو يئزحلا مكحلا لمتشا نإو اذهو «تايئزحلا كلت يلك ىلإ اهيلك مكح تابثإل يأ

 :اولاق مهنأ كلذ قيقحتو .ىلكلا الإ ءارقتسالاب بولطملا نوكي ال عقاولا يف هنأ الإ رهاظلا بسحب

 :انلوقك «مسقملا سايقلا ىلإ عجري وهو اهرسأب تايئزحلا لاح هيف حفصتي مات امإ ءارقتسالا نإ

 :جتني «ساسح ناويحلا نم قطان ريغ لک و «ساسح قطان لک و «قطان ريغ وأ قطان امإ ناويح لك
 :انلوقك «تايئزحلا رثكأ عبتت هيف يفتكي صقان امإو «نيقيلا ديفي مسقلا اذهو «ساسح ناويح لك

 ريغ ىلإ كلذك رقبلاو سرفلاو ءكلذك ناسنإلا نأل ؛غضملا دنع لفسألا هكف كرحي ناويح لك

 نم نوكي نأ زئاحلا نم ذإ ؛نظلا الإ ديفي ال مسقلا اذهو «ناويحلا دارفأ نم هانفداص امم كلذ

 ىفخي الو «حاسمتلا يف هعمست امك غضملا دنع ىلعألا هكف كرحتي ام اهفداصن مل ىلا تاناويحلا

 ىفتكا اذإ امأو «يلكلا مكحلا بولطملا ناك اذإ حصي امنإ «نظلا الإ ديفي ال يناثلا نأب مكحلا نأ

 «ناسنإ هضعبو «سرف ناويحلا ضعب :لاقي امك «هب نيقيلا ديفي ضعبلا عبتت نأ كش الف يئرجلاب

 هدوجوب مكحلا نأل :مسقملا سايقلا ىلإ .ايئزج ال ايلك امكح نوكي ءارقتسالاب بولطملا نأ قيقحت يأ :كلذ قيقحتو

 (حتفلا وبأ).مسقملا سايقلا يف فاك اذهو ءانمض ديدرتلاو رصحلا مزلتسي اهعيمج وه ثيح نم تايئزحلا عيمج يف

 وأ ولخلا ةعنام ةيلك ةبجوم ةلصفنملا نوكي نأ هطرشو «ةلصفنملاو ةيلمحلا نم بك رتي ام وهو :مسقملا سايقلا ىلإ

 لب «ءارقتسا ىمسي الف يئارقتسالا سايقلا نع اجراحخ نوكي هنأ يعي :مسسقملا سايقلا ىلإ (ةيسمشلا حرش).ةيقيقح

 اهرثكأ يف مكحلا دوجو يعي «تايئزحلا رثكأ حفصت هيف ربتعا ةجحلا نم مسق وه يذلا ءارقتسالا نأل ؛امسقم اسايق

 .ىمخي ايا امك ماتلا ال صقانلا ءارقتسالا يف روصني امنإ اذهو «نظلا ديفي ءارقتسالا نإ :اولاق اذهو ؛ءيجيس امك

 تايئزحلا رثكأ عبتت نم اهيف لدتسي يلا ةجحلا وه ةيقيقح ءارقتسالا نأ رهظ انهه نم :خلإ مكحلا نأ ىفخي الو

 لدتسي ام اذك و «سايقلا تحت ةقيقحلا يف ليعاد وهف «نيقيلا ديفي تايلرجلا عينج هيف عيسي ناف يلكلا مكحلا ىلع

 (ليعامسإ) .نيقيلل اديفم هنوكل ؛ةقيقح سايق اضيأ هنإف ؛يئزحلا مكحلا ىلع تايئزحلا نم

 نأ انهه ةرم ريغ ارركم تملع دقف ءاحالطصا ءارقتسالا نوكي ال ٍدئنيحو «يئزجلا مكحلاب يأ :هب نيقيلا ديفي

 اجال ايلك اك الا نوكي ال يحالطصالا ءارقتسالاب بولطملا



 همكحو ليثمتلا فيرعت AF تاقيدصتلا

 9/1 الا ا و9 هب 7 ج01 4 هيف تبثيل ؛مكحلا ةلع يف رخآل يئزح ةكراشم نايب ليثمتلاو

 ضعب نأ :اعطق جتنی كلذك اب آ كاسا لكو «غضملا دنع لفسألا هكف كرحتي سرف لكو

 نم نسحأ ةياورلا وه امك فيصوتلا ىلع نتملا ةرابع لمح نأ ملع اذه نمو ؛كلذك ناويحلا

 تل أ هيف تل ةدلوق .معألاب فيرعتلا ةحص ةهبش هيف سيل ذإ ؛اضيأ ةياردلا ثيح

 يف تبثيل امهنيب كرتشم نعم يف يئزحب يئزح هيبشت ىرحأ ةرابعبو «لوألا يئزحلا يف مكحلا
 مارح رمخلا نأل ؛مارخ ذيبنلا :لاقي امك «ئعغملا كلذب للعملا هب هبشملا يف تباثلا مكحلا هبشملا

 ةجحلا وه ليثمتلا نإف ؛حماست نيترابعلا يو .ذيبنلا يف دوجوم وهو راكسإلا رمخلا ةمرح 0
 د ا ا اسمو ا اي اا دج ذم دع فمع حماستلا يف ةتكنلا تفرع دقو «هيبشتلاو نايبلا كلذ اهيف عقي

 يلك مكح :هلوق لمح نأ ملع ءايلك امكح الإ ن وكي 3 يحالطصالا ءارقتس ةس الاب بولطملا نأ ربه يآ :اده نمو

 كثي نم نسحأ هنأ :قاثلاو .فيضملا ن يك ةرملا دارملا ةن :امهدحأ :نيهج ۾ نم نتسحأ ىفيضوتلا بيكر قلا ىلع

 .حيحصلا كاردإلاو ةياردلا

 امك زئاج معألاب فيرعتلا نأ مهو يحالطصالا فيصوتلا ىلع نتملا ةرابع لمح يف سيل يأ :ةهبش هيف سيل ذإ

 فيرعت نأل ؛ةفاضإلا ىلع اهلج فالخب قبس امك زاوجلا مدع فنصملا راتخم نأ عم نيرخأتملا بهذم وه
 قف: سيل ھا عم 55 2-5 ہكحلا هب بولطملا نوكي يذلا ءارقتسالل هلومشل ؛معألاب نوكي ذئنيح ءارقتسالا

 . حصي يح ناو رجالا هزوح ام كل راصي نأ حيحص ريغ ناوكب نأ مزليف ‹يحالطصاللا فرعملا ءاسقأ

 ديفي امل رهاظلا بسحب الماش نوكي ٍظئيح فيرعتلا نإف ؛ةفاضإلا ىلع ةرابعلا تلمح ذإ ام فالخب :خلإ هيف سيل ذإ

 فيرعت فيرعغتلا اذه نأ رهاظلا ف مهوتيف «تفرع امك ىلكلا مكحلا ديفي امنإ ءارقتسالاو «يلكلاو يئرجلا وكحلا

 (ليعامسإ). ىلكلا مكحلل ديفم ءارقتسالا نأ نم روهشملا وه ام ةنيرقب يلكلا مكحلا وه ةقيقح دارملا ناك نإو معألاب

 ليثمتلل افرعم لعج دقو «ىفخي ال امك يقيدصت ال يروصت مولعم امهنم دحاو لكو :هيبشتلاو نايبلا كلذ
 .حماستلا هجو اذهو «ةجحلا نم مسق وه يذلا

 سيل ليثمتلاب ةجحلا نأ رمو اذه ةيمستلا نأ ىلإ ةراشإلا يهو «حماستلا يف ةفيطللا يأ :ةتكنلا تفرع دقو

 .مهفاف .قبس ام يف ةراشإلا هيجوت تفرع دقو «لقنلا ليبس ىلع لب لاحبرالا ليبس ىلع
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 ءليدبتلا يعأ يردصملا ىعملا ىلع قلطي سكعلا نأ امك انهه لوقنو «ءارقتسالا فيرعت يف

 نايبلاو هيبشتلا وهو يردصملا نعملا ىلع قلطي ليثمتلا كلذك ليدبتلاب ةلصاحلا ةيضقلا ىلعو
 ىعملاب ليثمتلل فيرعت هرك ذ امف «نايبلاو هيبشتلا كلذ اهيف عقي ىلا ةجحلا ىلعو «ناروكذملا

 لاحلا هيلع سقو «ليدبتلاب سكعلا فنصملا فرع امك اذهو «ةسياقملاب يناثلا ئععملا ملعيو لوألا

 ليثمتلاو ءارقتسالا فيرعت يف لدع فنصملا نأ ىفخي ال نكلو .اذه .ءارقتسالا يف قبس اميف

 بسحب يأ ىءارتي يذلا حماستلا عفد يف يأ ءاضيأ ءارقتسالا فيرعت يف لب ليثمتلا فيرعت يف يأ :انهه لوقنو
 نم لكل كلذك ةيضق يناثلابو روصت امهدحأب احالطصا نيينعم سكعلل نأ امك هنأ هلثمو ءامهفيرعت يف رهاظلا

 يناثلاو ,روكذملا حفصتلا وهف ءارقتسالل لوألا ئععملا امأ .ةجح يناثلابو روصت امهدحأب ناينعم ليثمتلاو ءارقتسالا
 يناثلا ئععملاو ءروطسملا هيبشتلا وأ صوصخنملا نايبلا وه ليثمتلل لوألا ئيعملاو «حفصتلا كلذ اهيف عقي ىلا ةجحلا

 الف ءتاروصتلا نم لب ةجحلا ماسقأ نم سيل لوألا ئعملاب امهنم لكو «هيبشتلاو نايبلا كلذ اهيف عقي يلا ةجحلا

 ليثمتلاو روكذملا حفصتلاب ءارقتسالا فرعف روصتلا وه ام فرعي نأ دارأ ال فنصملاو روصتلاب هفيرعتب سأب

 هفيرعت ناكل ةجحلا نم مسق وه ام امهنم لكب هدارم ناك ول !معن .ىفخي ال امك هيف ةحماسم الو روطسملا نايبلاب

 .ةحماسملا ىلع الومحم ركذ ام

 .ةسياقملاب ملعي هنأ باوجلاف «يناثلا نعملا ركذي مل فنصملا نأ وه ءيش يقب :خل! ليثمتلل فيرعت هركذ امف

 ؛تاذلاب ادوصقم كورتملاو عبتلاب ادوصقم روكذملا ناك اذإ اميس «نسحتسم ريغ ةسياقملاب فيرعتلا كرت !معن

 .اهماسقأ نم وه ام فرعي نأ هيلع ناكف «ةجحلا ماسقأ نايب ردص يف هنأل

 .ةيارد ندأ هل نم ىلع ىفخي ال ةعانش هيف نأل ؛اذه ذخ لقي ملو تفرع اذإ اذه ملعا يأ :اذه

 «ببسلاب فيرعت نايبلاو حفصتلاب ليثمتلاو ءارقتسالل فنصملا فيرعت :ليق ول :فنصملا نأ ىفخي ال نكل

 يف ءيجي لوألاف «هيلع بترتملا هرثأب فيرعت هنإف ؛ةيتآلا ةيشاحلا يف ءىجيس امك امه روهشملا فيرعتلا فالخب

 اهجو ناكف ناحماستلا قرتفاف «يناثلا فالخب ليدبتلاب سكعلاو فالتخالاب ضقانتلا مهفيرعتك ءاريثك مهمالك

 .مهفاف رارفلا هنع ام ىلع رارقلا مزلي مو ءلودعلل



 همكحو ليثمتلا فيرعت 4٥ تاقيدصتلا

 .ديدرتلاو نارودلا هقيرط ف ةدمعلا ۾

 :هلوق .هنع رف ام ىلع رك الإ وه لهو حماستلا اذه مهوتل اعفد روكذملا ىلإ روهشملا نع
 يف تباث مكحلا نأ :لوألا :تامدقم نم ليثمتلا يف دبال هنأ ملعا :خلإ هقيرط يف ةدمعلاو

 كلذ نأ :ةثلاثلا .يئاذكلا فصولا لصألا يف مكحلا ةلع نأ :ةيناثلا .هب هبشملا ٍنيعأ لصألا

 نهذلا لقتني ثالثلا تامدقملا هذه ملعلا ققحت اذإ هنإف ؛هبشملا نيعأ عرفلا يق دوجوم فصولا

 ةثلاثلاو ىلوألا ةمدقملا نإ مث «ليثمتلا نم بولطملا وهو اضيأ عرفلا يف اتباث مكحلا نوك ىلإ
 لوصأ بتك يف اهولصف ةددعتم قرطب اهنايبو «ةيناثلا يف لاكشإلا امنإو «ليثمت لك يف ناترهاظ

 ؛اهنيب نم ةدمعلا وه ام ركذ فنصملاو «هقفلا

 يئزج ىلع مكحلا وه ليثمتلاو «هتايئزج رثكأ يف هدوجول يلك ىلع مكحلا وه ءارقتسالا ٍنبعأ :روهشملا نع
 ناروكذملا نامكحلا ذإ ؛حماست نيروهشملا نيفيرعتلا نم لك يف ناك الو .هيلع مكحلا ةلع يف رحخآ يئزحل كراشم

 مهوتي ال نيفيرعت امهنم طبنتساو امهكرتو امهنع فنصملا لدع امهسفنأل امهتجيتن نيع ليثمتلاو ءارقتسالا فيرعت يف
 فنصملاو ءاحماست اهب نيفيرعتلا نم هركاذ ايه يف نأ ملعي ۾ هبو «مهوتلا عفد لودعلا ةلعف «حماستلا اذه امهنع

 .ىفخي ال امك حماستلا لصأ يف ناكرتشم امهنكل ارياغت نإو ناحاستلاف .رخآ حماست ىلإ ركو حماست نع رف

 ام ةياغ اذه .روكذملا مهوتلا خسنلا رثكأ يف عقو امك مهوتلا اذهل :هلوق يف اذه ةملك نم دارملا يرعش تيلو

 اذه سيل نعي :رك الإ وه لهو .اذه نم نسحأ يريغ دنع لعلو «همارم نايبو حراشلا مالك ريرحت يف يل حنس

 نع ازارتحا ارمأ كرت نمل برضي روهشم لثم اذهو .تفرع امك حماستلا وهو «هنعّرف ام ىلع اعوجر الإ لودعلا
 .رخآ ءالب وأ لوألا ءالبلا نيع ناك ءاوس ءالب راتخا ام ىف ًاجافف راتحاو هيف ءالب

 الإ دعب فذحي دق لعفلا نأل ؛ةيلعفلا ىلع قاب امإ وه مث «عحر نعم. فورعم ضام "رف" نزو ىلع "رك" نأ :ملعاو

 نأ نم ريخ يديعملاب عمست يف امك هنودب وأ ةيردصملا نأ ريدقتب ردصم "ام"و ءاريس ريست يأ أريس الإ تنأ ام :لثم
 نع يلاخلا ليوطتلا مزلي الف ردصم هنأ ةياردلا دنعف الإو «ققدملا يشحملا غلب لئاط الب ليوطتلا اذه ةياور لعل :لوقأ .هارت

 "ىلع" هتلص ناك اذإ ركلا نأل ؛فطع هل ناكل هنع رك ام ىلع رك الإ اذه لب :لثملا اذه لئاق لاق ولو «ليصختلا

 (دبع).هنع عجر ام ىلع فطع اذه ىلع عملا ناكف «ع وجرلا نعم. ناك "نع" هتلص ناك اذإو «فطعلا ىعم ناك
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 ادوجو ةيلعلا حولص هل يذلا فصولا ىلع مكحلا بترت وه «نارودلا :لوألا :ناقيرط وهو

 هع لازا اذوب پار اركسف واع ام هتک لاکا ىلع لاا نإ همر وكس ےک امد أ

 ؛مكحلا يأ رئادلل ةلع فصولا نيعأ رادملا نوك ةمالع نارودلاو :اولاق .هتمرح تلاز راكسإلا

 دريو لصألا فاصوأ الوأ صحفتي نأ وهو ءاضيأ ميسقتلاو ربسلاب ىمسيو «ديدرتلا يناثلاو

 ىلع رقتسي يح ةفص لك ةيلع ايناث لطبت مث «كلت وأ ةفصلا هذه وه له مكحلا ةلع نأ

 امإ رمخلا ةمرح ةلع :لاقي امك ةلع فصولا اذه نوك كلذ نع !ةافتسيفا «دحاو :سعو

 ةصوصختملا ةحئا رلا وا صوصخنملا معطلا وا صوصخنملا نوكلا وأ ناَعيملا

 يواتسملا طرشلا و ةماعلا ةلعلا نم ريحألا عرجلا نآلف ؛نارودلا اهأ :نافيعص نيقيرطلا الك نأ هلا :ناقيرط وهو

 55 هنأ ف هيلغ لولعملا راكي
 ا

 نوكي كأ زاجف ٤ع ونه ةروك دملا فاض والا ف ةلغلا رصح ناف ؛ديذ تلا اما و ةر

E ii E ۴ف سس عا و  
 ةيصوصخ نوكي نأ زاوحب ؛ع رفلا يق ةلع هنوك هنم مزلي ال لصألا يف ةلع كرتشملا نوك نأ عم تركذ ام ريغ ةلعلا

 لا

3۴ 
 ا ا ت ا هل ا اا O es als مع A س 1 ا ع : |

 نهذ هل نم ىلع ىفخي ال امك لاخب هيف ةشقانمللو ءليق اذك ءاهنع ةعنام ع رفلا ةيصوصخ وا ةيلعلل اطرش لصالا

 (ليعامجإ).ميقتسم عبطو ميلس
 ا ا a و ا | ت مال ا 1 1 0 س

 تیارو . سوماعلا ی انك لاح جمالا «ةدح وملا ءابلا ىل وس و ةلمهملا نيبسلا سكب ريسسلا :ميسقتلاو ربسلاب یھسی )و

 .ىفخي ال امك ماقملا اذه ق بساني نيينعملا نم لك و «عمجلا ربسلا ةيشاحلا ىلع ابوتكم

 ءابلاب ذاتسألا نع تع“ لقد «اهعبتت ۾ فاصوألا رس نم ةبف أمل ةيناتحتلا ةايثملا عايلاب راوهشملا :ربسلاب  ىمسيو

 كلت وأ ةفصلا هده 0 مكحلا ةلع نأب فاص وألا لاحتما نم هيف امل ؛ رهاظ ةيسانملا هح ءو ناحتمالا نعم ةدح يملا

 (ليعامسإ).ىرحخألا
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 اهماسقأب ينارتقالاو يئانثتسالا ىلإ ةروصلاو ةئيحلا رابتعاب مسقني امك سايقلا :خلإ سايقلا :هلوق

 رعشلاو ةباطخلاو لدجلاو ناهربلا نيعأ «سمخلا تاعانصلا ىلإ ةداملا رابتعاب مسقني كلذكف

 ريغ رخآ اريثأت وأ اقيدصت ديفت نأ امإ هتامدقم نأل ؛اضيأ ةطسفس ىمسي دقو «ةطلاغملاو

 «ةباطخلا لوألاف ءامزج وأ انظ ديفي نأ اما لوألاو ,رعشلا يباثلاو «لييختلا نيعأ قيدصتلا

 باسعلا وأ ةماعلا نم فارتعالا مومع هيف ربتعا نإف الإو ءناهربلا وهف اينيقي امزح دافأ نإ ناثلاو
 ام

 ميكحلا ةلباقم ف تلمعتشا لإ ةطلاغملا نأ ملعاو .ةطلاغملا وهف الإو .لدحلا وهف مصخلا نم

 رابتعاب ماسقأ ةقباسلا ماسقألا نأ امك هتدام رابتعاب ليلدلا ماسقأ يهو «سمخلا تاعانصلا نايب اذه :سايقلا

 سکغلا نأ عم ؛ةداملا ثحابم نل ةروصلا ثحابم مدق :تلق نا ج! ملن كلذكف (حتفلا وبا ت رون

 ءيشلا نإف ؛ةداملا نم فرشأ ةروصلا نأل :تلق ؟ةروصلل ةضورعم امفوكل ؛ةروصلا ىلع ةمدقم ةداملا ذإ ؛بسنأ

 میلست ريدعت ىلع مب سايقلا نأ ؛ةداملا ىلع بلا لاب مدعت ةروصللف ةوقلاب ةداملا نمو لعفلاب ةروصلا نص

 رجح لكو ءرجح ديز :انلوق 8 رهاظلا وه امك ةدساق ةذاملا تناك لإ و ةحيحص ةروصلا تقاك اذإ تامدقملا

 اذإ امك ةحيحص ةداملا تناك نإو جتني ال ٍدئيح هنإف ؛ةدساف ةروصلا تناك اذإ ام فالخي قطان ديرف «قطان

 (ليعامسإ).لهاص ناويحلا ضعبو ناويح ناسنإ لك :انلق

 :لثم :رعشلا يباثلاو .ةداملا بسحب اهيلإ سايقلا ماسقناو سمخلا تاعانصلا طبض هجو :خا هتامدقم نأل

 .مهراعشأ ٤ ءارعشلا هذخأي ام اريثك لييختلا 55 ىلا تامدقملا هذهو «ةعوهم ترم لسعلاو «ةلايس ةينوقاي رمخلا

 حالطصالا 7 عةموصخلا وه :لدحلا .ضيقنلا لمت هل اه مزخلاو حجارلا ف رطلا وه نظلا :خإ انظ كيفي نأ اها

 مصخلا مازلإ هيعس ةياغو ءالئاس نوكي دق يلدحلاو .رخآ لوق جاتنإل ةملسم وأ ةروهشم اياضق نم فلؤم سايق

 (هفحت).مازلإلا حرطم حرطي ال نأ هضرغو «ابيج نوكي دقو «ناهربلا تامدقم كاردإ نم رصاق وه نم ماحقإو
 ديفي اعم امهتهحج نم وأ ةروصضلا ةهج نم وأ ةداملا ةيح نم امإ «دساف سايق حالطصالا ف ةطلاغملا :ةطلاغملا وهف

 وهف ميكحلل طلغي ام :لوألا :نامسق ةظلاغملا ةلصاخ ا ملعاو .عقاولل قباطملا ريغلا يظلا وأ يم رجلا قيدصتلا
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 يف ربتعي هنأ اضيأ ملعاو «ةبغاشم وهف ميكحلا ريغ ةلباقم يف تلمعتسا نإو ءةطسفس تيم
 سايقلا نوك يف ىفكي :الثم «ماسقألا نم هريغ فالخب ةينيقي اهرسأب هتامدقم نوكي نأ ناهربلا

 ام اهيف نوكي ال نأ بجي !معن «ةينيقي ىرخألا تناك نإو ةيمهو هيتمدقم ىدحإ نوكت نأ ةطلاغم

 ةليخم ىرخأ ةروهشم ةمدقم نم فلؤملاف «نودألاب قحلي الإو تايرعشلاك ءاهنم نودأ وه

 قباطملا مزاحلا قيدصتلا وه نيقيلا :خلإ تاينيقيلا نم :هلوق .هفرعاف ءايرعش لب ايلدج ىمسي ال

 مزجلا ديقو «تاروصتلا رئاسو لييختلاو مهولاو كشلا لمشي مل قيدصتلا رابتعابف «تباثلا عقاولل
 وأ تايهيدب امإ ةينيقيلا تامدقملا مث «ديلقتلا تباثلاو .بكرملا لهجلا ةقباطملاو ,نظلا جرخأ

 .لسلستلاو رودلا ةلاحتسال ؛تايهيدبلا ىلإ ةيهتنم تايرظن

 ةعقوملا ةمكحلا هانعمو «سيبلتلا وه "اطسإ"و ةمكحلا وهو "فوس" نم ةقتشم يهو «ةلطاب يأ :ةطسفس تيم

 ئيقيلا نم بكرملا نأل ؛نيقيلا ديفي الف الإو :ةينيقي اهرسأب .بغشلا نم :ةبغاشم .هابتشالاو سابتلالا يف

 (ليعامسإ).روهشملا وه امك لقتسملا ريغو لقتسملا نم بكرملا نأ امك ةتبلأ نيقي ريغ نيقيلا ريغو

 رئاس نم نودأ تراص قيدصتلا ال لييختلا اهتدافإل افإف :تايرعشلاك (ناهربلا).ماسقألا كلت يف يأ :اهيف

 ديفي اذه نأل ؛روهشملا نم نودأ ةليخملا نأل :ايلدج ىمسي ال .انظ ديفي امم قحلملاو اقيدصت ديفت ىلا ماسقألا

 يف نوكي ال نأ بحاولاف «ةليخملا نم دافتسملا لييختلا نم ىلعأ ؛ئيقي ريغ ناك نإو مزجلا ةبترمو اينيقي امزح
 هب سأب ال ىلعأ هئازجأ ضعب ناك ول ندألا نأل :ايرعش لب .لييختلا ديفي ام ئيقيلا ريغلا مزجلل ديفملا لدجلا

 وه مهولاو «ةبسنلا ناعذإ هيف سيلف «نيفرطلا يواست نع ةرابع كشلا :كشلا لمشي مل .ىلعألا فالخب
 .حجارلا فرطلاب قلعت لب ناعذإلا هب قلعتي م يذلا حوجرملا فرطلا

 داقتعالا نإف :بك رملا لهجلا .هلامتحا مدع نع ةرابع مزحلاو ضيقنلا لمتحي هنأل :نظلا جرخأ مزحلا ديقو

 قباطم هداقتعا نأ دقتعا نمو «همايق مدع نع لهج لب :عقاولل قباطم ريغ مئاقب سيل هنأ لاحلاو «مئاق 55 نأب

 .مهفاف .لهجلا كلذ يأ ءلهج نم ابك رم هلهج راصف هلهج نع لهح دقف عقاولل
 بهذت نأ امإف «تايهيدبلا ىلإ ةيهتنم نكت مل ول تايرظنلا باستكا ةلسلس نإف :لسلستلاو رودلا ةلاحتسال
 (ليعامسإ).نالاخحم امهالك و ءرودلا مزليف دوعت وأ لسلستلا مزليف ةياه ىلإ ال
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 ةتس تايهيدبلاو .اهيلع ةعرفتم تايرظنلاو «تايهيدبلا يه تاينيقيلا اهوصأف :اهوصأو :هلوق

 ريغ ةطساو ىلع فقوتي نأ امإ يناثلاو «تايلوألا وه لوألاف «نوكي ال وأ مزحلاو مكحلا يف ايفاك

 ةطساولا كلت نوكي نأ امإ لوألاو «تاينادحو ىمستو نطابلا سحلاب تادهاشم ىلإو «تايسح

 «تايرطفلا يه لوألاو «ءكلذك نوكي اي وأ فارطألا روصح دنع نهذلا نع بیعت هل ٹیک

 ىدابملا نم يعفدلا لاقتنالا وهو «سدحلا هيف لمعتسي نأ امإ ينباثلاو .اهعم اًماسايق اياضق ىمسيو

 ةعامج رابخأب الصاح هيف مكحلا ناك لإ يناثلاو «تايسدحلاا لوألاف («لمعتسي ال وأ بولطملا ىلإ

 لصاح ريغ ءيش ىلإ جايتحا الب اهعم ةظوحلم اهلئالد ىلا اياضقلا اهانعم ءاياضقلل ةفص :اهعم اًهاسايق

 ؛نيفرطلا يموهفم عم ظوحلملا وه نييواستملا ىلإ ماسقنالا ةطساوب مزحلاب جوز ةعبرألا :وحن «نيفرطلا ةظحالم
 وه سدحلا :تایسدحلا لوألاف (داهرب).جوز وهف اذكه ناك املك و («نيي واستمع. مسقنم ةعبرألا :ليق هنأكف

 دبالف «بلاطملا ىلإ اهعوحرو يدابملا وحن نهذلا ةكرح هنإف ؛ركفلا هلباقيو «بلاطملا ىلإ يدابملا نع لاقتنالا ةعرس
 انمدق نأب امهانبتر 3 .قطانلاو ناويحلاك هیدابم اندحج و هيف انلمأتف ناسنإإلا كاردإ اندرأ اذإ انإف ؛نیتک رح نم هيف

 يدابملا ىلإ ناسنإلا يأ بولطملا نم ىلوألا :ناتيجيردت ناتك رح انههف «ناسنإلا ىلإ هنم انلقتناو صاخلا ىلع ماعلا

 ةكرح ال ذإ ؛ثدحلا فالخب ركفلا وه نيتكرحلا عومجمف «ناسنإلا ىلإ يدابملا نم ةيناثلاو «قطانلاو ناويحلا يأ

 نأ ةيقيقحو «دوحولا يآ هيف لاقتنالاو «نامز يأ دوحولا ةيجيردت ةكرحلا نإف ؛ةكرحب سيل لاقتنالاو الصأ هيف

 هب مزح انإف ءسمشلا رون نم دافتسم رمقلا رون :هلاثمو «هيف بولطملا لصحيف «نهذلا يف ةبترملا يدابملا حنسي

 .تامدقملا نيب بيترتلا ظحالتلو ادعبو ابرق سمشلا نم هعاضوأ فالتخاب رمقلا لاكشأ فالتحا ةظحالم دعب

 وأ رشع انثا وأ ةعبس وأ ةسمخ وأ ةعبرأ وهو نيرتاوتملا ددع نيبو تارتاوتملا ف طرش ددعلا نإ :مهضعب لاق :ةعامج رابخأب

 تارتاوتملاب ملعلا انل لصحي هنأ اعطق ملعن انإف ؛لطاب لوقلا اذهو ؛ةئم ثالث وأ نوعبس وأ نوسم وأ نوعبرأ وأ نورشع

 ددع لصحي اعرف «ددعلا مت دقف نيقيلا لصح اذإف ؛ةروكذملا دادعألاب نيدودعم ريغ مهوك عم نيربخملا رابخأ ةطساوب

 (ملسلا حرش نم ةدايزب ليعامسإ) .نيربخملا ةلادع ببسب نيقيلا لصحيو اليلق ددعلا نوكي ارو «نيقيلا لصخي الو ريثك
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 طسوألا ناك نإ مث «تايرطفلاو «تارتاوتملاو «تايسدحلاو «تايبرجتلاو «تادهاشملاو «تايلوألا

 لكلا :انلوقك :تايلوألا :هلوق .اهنم دحاو لك ّدح كلذب ملع دقو «تايبرجتلا ىهف براجتلا ةرثك

 «ةقرحم رانلاو ةقرشم سمشلا :انل وقكف ةرهاظلا تادهاشملا امأ :تادهاشملا :هلوق .ءزجلا نم مظعأ

 نم اا نركب لب تالق كو 1 قإو ‹«تارتاوتملا يهف بذكلا ىلع مهؤطاوت لقعلا دنع عنتمب

 .ءارفصلل لهسم اينومقسلا :انلوقك :تايبرجتلاو :هل وق .اشطعو اع وج ان لإ :انلوقکف ةنطابلا امأو

 ةكم :انلوقك :تارتاوتملاو :هلوق .سمشلا رون نم دافتسم رمقلا رون :انلوقك :تايسدحلاو :هلوق

 دنع كنهذ نع بيغت ال ةطساوب هيف مكحلا نإف ؛جوز ةعبرألا :انلوقك :تايرطفلاو :هلوق .ةدوجوم

 لمه

 «ةجيتنلا يف ةبولطملا ةيبلسلا وأ ةيباجيإلا ةبسنلاب ملعلا لوصحل ةلع نوكي نأ دبال سايق لك يف لب

 ناهربلا يف طسوألا دحلا :خإ ناك نإ مث :هلوق .نييواستمت ماسقنالا وهو مكحلا اذه فارطأ ةظحالم

 لاوحأو ثداوحلا فالتحاب فلتخُي وهو «نيقيلا هب لصحي دح ىلإ نيربخملا ددع غلب يأ مهقفاوت يأ :مهؤطاوت

 انهت ةيمظعألا ةبسل ۾ ا اكلا يعم روصت نم كإف :ءزججا نم مظعأ لكلا )جر ةريشلا ةأ ره).نير محلا

 دري الف «هيف فاك ةبسنلا كلت روصت عم امهروصت لب رخآ رمأ يق ةيمظعألاب مزحلاف يكحل يف اجاتحم نوكي ال

 كب وو کا اثم ةسرض يمنهجلل نأ ء زا ف عفو انيك لكلا ره مظعأ ن وكي لف عرجلا نأ نم روهشملا وه ام

 هندب راس عم هس رض يع عومجا وه لكلا نإف ؛ءرخلاو لكلا يف روصقلا نع ةيشان ةهبشلا هذه نأ دورولا مدع

 .طقف هئ زج نم مظعأ ع مسا تأ قلش دو سرتط قوس اه آل

 لكلا نأ مهدنع حصي فيكف «ةدرفلا رهاوجلا نم بک رم ن کاخ سا فا شف ون :ءزجلا نم مظعأ

 امك درفلا رهوجلل رادقم الو مضع ال هنأ عم ميظع عرجلا نأ ىلع لدي ليضفتلا لعفأ ةغيص نإف ؛عرخلا نم مظعأ

 (ليعامسإ) .ةرظانملا بأد نع جراح لاثملا يف ةشقانملا نأ كيلع ىفخي الو .مهدنع حرصم وه
 اهنم نهذلا لقتني ادعبو ابرق سمشلا نم ا بسحب ةيرونلا هتالكشت فالتحاب هنأل :دافتسم رمقلا رون

 أ ءروكذملاو بولطملا ىلإ تامدقم بيترتو ركف ريغ نع

 اعلا ثودحب مكحلا ا ةلع هنإف ؛ريغتلاك نهذلا يف يأ :ملعلا لوصحل

 فل ةيدصتلاو مكحلا



 يلدجلا سايقلا e تاقيدصتلا

 تاروهشملا نم فلأتي يلدج امإو «ينإف الإو ّيّملف عقاولا يف امل ةلع نهذلا يف ةبسنلل هتيلع عم

 توبثلا يف ةطساو كلذ عم ناك نإف .قيدصتلا يف ةطساولاو تابثإلا يف ةطساولا :هل لاقي اذهلو

 :كلوق يف طالخألا نفعتك رمألا سفن يفو عقاولا يف ةيبلسلا وأ ةيباجيإلا ةبسنلا كلتل ةلع يأ اضيأ

 ىمسي لكنيح ناهربلاف «مومح اذهف «حومح وهف طكسألا نفعتم لک و :طدلعألا نفعتم فعتم اد

 نكي مل نعي توبثلا يف ةطساو نكي مل نإو عقاولا يف هتلعو ا ا ؛مللا ناهرب

 مكحلا ةينإ ىلع الإ لدي مل فيس نال ناهرب ىمسي ٍدئنيح ناهربلاف ءرمألا سفن ىف ةبسنلل ةلع

 يف ىمحلاك مكحلل الولعم ٍذئيح ةطساولا تناك ءاوس «عقاولا يف هتلع نود نهذلا يف هققحتو

 مساب اذه صخي دقو «طالحألا نفعتم ديزف ؛طالخألا نفعتم مومحم لكو ءمومحم ديز :انلوق

 صتخي م انهو هشنلاقل نيلؤلعم نآنوكي لب هل ةلع سيل هنآ امن كسل لراس نكت مل وأ ليلدلا

 اهدادتشا نإف ؛ةقرحم ىمحلا هذهف ةقرح اّبغ دتشت ىح لكو ًاّبغ دتشت ىمحلا هذه :لاقي امك مساب

 .قورعلا نع ةحراخلا ةنفعتملا ءارفصلل نالولعم امهالك ل اب سكعلا الد قارحالل ال ولعم سيل ايغ

 ناودعلا حبقو ناسحإلا نسحك لكلا ءارآ اهيف قباطت ىلا اياضقلا يه :تاروهشملا نم :هلوق

 انضيأ عقاولا ف هن وبشل ةلع كلذك نهذلا يف ع ىمحلا تناول ةلع ا هك طالخألا ن ٠ ضعت كاف : طالخألا نفعتك

 ةب ولطملا ةبسنلل ةلع نكت مل نی يآ :ةطساولا تناك ءاوس (ليعامسإ). بطلا بتك ىلإ ةعجارملاب رهظي ام ىلع

 .توبثلا يف ةطساو نکی يآ «عقاولاو رمألا سفن 1 ق ةجحبحلا ف

 ملعلا دوج ول اسس ةلعلا د وحج ۾ كاف ؛نهذلا 5 لداخل نفعت تابا نهذلا ةلع ىمحلاف :انلوق ف ىمحلاك

 ىمحلاو ءارفصلاك :ثلاغل نيلولعم (ناهرب).ةلع ال نفعتلا نم لولعم عقاولا ق ىمحلاو نهذلا يق لولعملا دوجوب

 ةدحوملا ءايلاو ةمجعم نيغلا رسكب بغلا :خلإ لاقي امك .اصلاح ابغ ىمست ءارفصلا هذه اهتلع نوكي ىلا

 ام وب مهتيتأ اذإ ساب اغ هوقلا نع تع :لاقيو ام وي هعلب و ام وي عاملا ابا درت 8 :يئاسكلا لاق ةدششملا

 دق نسخا ا نع زوما ربخلا نم دارملا وش اذهو ءانهويو اهوي : تلق كناكف اع كرو يك اذإف ءاموي كعد و

 :فلعفتي ةنإف ؛ظفحاف اح دد زت ابع رز : هدف ةهريرش يبأل 2 يبلا لوق نم دافتسم اذه اضيأو ‹ مويو موي مامحلا'



 تااليخملا نم فلاي ي رعش امإ و «تان ونظملاو تاالوبقملا نم فلأتي يباطخ امإو «تاملسملاو

 تمّلُس لا اياضقلا يه :تاملسملاو :هلوق .دنهلا لهأ دنع تاناويحلا حبذ حبقك ةفئاط ءارآ وأ
 نم :هلوق .ميلستلا ليبس ىلع رخآلا يف تذحأو ملع يف اهيلع نهرب وأ ةرظانملا يف مصخلا نم

 اياضق يه :تانونظملاو :هلوق .ءامكحلاو ءايلوألاك هيف دقتعي نمث ذخؤت اياضق يه :تالوبقملا

 ‹صاخلاب ماعلا ةلباقم ليبق نم تالوبقملاب هتلباقمو مزاح ريغ احجار امكح لقعلا امم مكحي

 رثأتت نكلو سفنلا اهب نعذت ال يلا اياضقلا يه :تاليخملا نم :هلوق .صاخلا ىوس ام هب دارملاف

 .اريثأت دادزال نآلا فراعتملا وه امك نزو وأ عجس امي نرتقا اذإو ءابيهرتو ًابيغرت اهنم

 هيلع تينبف «همازلإل هدنع ةملسم ةمدقم ركذ دقو «ةرظانم مصخلا نيبو كنيب عقو اذإ امك :مصخلا نم تملس

 ئبف هبحاص نم ةملسم نيمصاختملا دحأل اهذخأي يأ :مصخلا نم تملس .كدنع ةحيحص كت مل نإو مالكلا

 رمألا نأ هيقفلا ميلستك ةبذاك وأ ةقداص تناك ءاوس «ةعانصلا لهأ نيب اميف ةملسم نوكت وأ ماكحألا اهيلع

 ىلع ءاهقفلا اهذحأيف «هقفلا لوصأ لئاسمك :ميلستلا ليبس ىلع (ةآرم).هقفلا لوصأ لئاسم نم بوحولل

 رومألاب اديؤم هنوكب امإ :دقتعي نمم لدخؤت (ةدايزب ليعامسإ).ةئيفا يف ملست ةسدنهلا لئاسم اذك و «ميلستلا ليبس

 «لوألا لاثم ءايلوالاك :هلوقف «سانلا نيب اميف لقمع ديزمن هصاصتخال وأ تاماركلاو تازجعملاك ةيوامسلا

 ديفملا يباطخلا :هريرقت «ءلاؤس باوح «تانونظملا موهفم ةلباقم يأ :خل! هتلباقمو (ليعامسإ). يناثلا لاثم ءامكحلاو

 ةلباقم الف «نظلل اديفم نوكي نأ دبال امهنم لكف «تالويقملاو تانونظملا نم ابكرم نوكي ححارلا مكحلا ئنيعأ نظل
 هيف دقتعي نمع ذخؤت ىلا اياضقلا يه تالوبقملا نأل ؛تانونظملا نم معأ تالوبقملا نأ :باوجلا ريرحتو .امهنيب

 ناويح اذه :ليق اذإ امك صاخلا ىوس ام هب داري صاخلاب ماعلا لبوق اذإو ءنظلا وأ مزجلل ةديفم تناك ءاوس

 هتامدقم عيمج نوكي نأ نظلل اديفم يباطخلا نوك نم مزلي الإو ناسنإلا ىوس ام ناويحلاب داري ناسنإ كلذو

 .رم امك نودألاب سأبلا امنإو «هب سأب الف «هنم ىلعأ هنوكل ؛مزجلل اديفم اهضعب نوكي نأ زاوحل ؛كلذك

 ءايلوألا نم ذوخأملا نإف ؛تالوبقملا نم معأ تانونظملا نأ وهو «مهوتي نأ ىسع مهوت عفد اذه :خل! هتلباقمو

 مكحي ةيضق هنإف ؛قراس وهف ليللاب فوطي نالف :انلوقك تالوبقملا ريغ نم نونظملا نوكي دقو «نونظم الثم
 ءةلباقملا حصي الو ءالثم ءايلوألاك هيف دقتعي نمم ذحؤت ىلا اياضقلا نم ال مزاج ريغ اححار امكح اهي لقعلا

 (يحلا دبع).تالوبقملا ريغ تانونظملاب دارملا نأ :عفدلا لصاحو



 يطسفسلا سايقلا ظ قرا ش تاقيدصتلا

 .تاهبشملاو تايمهولا نم فلأتي يطسفس امإو

 ةغل "اطسإ افوس" برعم اطسفوس نم ةقتشم يهو «ةطسفسلا ىلإ بوسنم :يطسفس امإو :هلوق

 يف مهولا ام مكحي ىلا اياضقلا يه :تايمهولا نمو :هلوق .ةسلدملا ةهومملا ةمكحلا عي ةينانوي

 يه :تاهبشملاو :هلوق .ريختم وهف دوجوم لك :لاقي امك سوسحملا ىلع اسايق سوسحملا ريغ

 ام نأ ملعاو .يونعم وأ يظفل هابتشال ؛ةروهشملا وأ ةيلوألا ةقداصلاب ةهيبشلا ةبذاكلا اياضقلا

 تامهملا نم هنوك عم هولمأو هولمجأ دق لخم راصتقا سمخلا تاعانصلا يف نورخأتملا هركذ

 وأ بحاو رورشلا نم ءيش له :لئاقلا لوقك اكر تشم ظفللا نوك ببسب عقاولا طلغلا نوكك :يظفل ةابتشال

 نإف ؛ةتبلأ دجوي الف بحاوب سيل ناك نإو «ريخ رورشلا ضعبف ريخ بجاو لكف ابجاو ناك نإف ؟بحاوب سيل

 امه لاقي امنإو «هب لمعلا بجاولا ريغ هدوجو بجاولا نأ ببسب ةطلاغملاو ؛دوجومي سيل هدوحو هل بحي ال ام

 دومحم هدوجو نأ رخآلا بحاولا موهفمو يرورض هدوجو نأ لوألا بحاولا موهفمو مسالا كارتشاب بجاو

 سرف لك و «سرف اإ :رادحلا ىلع ةشوقنملا سرفلا ةروصل انلوقك ةسوسحملا ةروصلا ةلزنم. ظفللا لعج ببسبو

 (هريغو ةاقرملا حرش نم).لاهص ةروصلا كلت نأ :جتني لاهص

 وهف سرفو ناسنإ لك :انلوقك ةبجوملا يف عوضوملا دوجو ةياعر مدع عقاولا طلغلا ببس نوكك :يونعم وأ

 سيل نيتمدقملا عوضوم نأ هيف طلغلاو «سرف ناسنإلا ضعب نأ :جتني سرف وهف سرفو ناسنإ لكو «ناسنإ

 ناسنإلا :انلوقك ةيلكلا ماقم ةيعيبطلا ةيضقلا ذخأكو سرفو ناسنإ هنأ هيلع قدصي دوحوم ءيش سيل وأ دوحومع

 لك و «ثداح ثودحلا :وحن «تايجراخلا ناكم تاينهذلا ذخأكو سنج ناسنإلاف «سنح ناويحلاو ؛ناويح

 نهذلا يف دوجوم لكو «نهذلا يف دوجوم رهوجلا :وحن «سكعلابو ثودح هل ثودحلاف ثودح هلف «ثداح

 (ةيقطنملا دعاوقلا ريرحت).ضرع رهوجللاف ءضرع وهف نهذلاب مئاق لكو «نهذلاب مئاق
 وهف ادحاو ائيش تامدقملا ضعب دوصقملا نوكي نأب ةداملا ةهج نم امإ يونعملا هابتشالا نأ ملعا :يونعم وأ

 نوكي نأب ةروصلا ةهج نم امإو «كحاض رشب لكو ءرشب ناسنإ لك :انلوق يف امك بولطملا ىلع ةرداصملا

 (ليعامسإ).لوألا لكشلل ةيئزج ىربكلاو ةبلاس ىرغصلا ناك اذإ امك ادوقفم جاتنإلا طرش

 .مومدم كلذو ءدومحم اذهو «نعملا ةرثكو ظفللا ليلقت راصتخالاو «نيععملاو ظفللا ليلقت وهو :لخم راصتقا

 .اهماكحأ نايبو اهجئاتنو تاسايقلا نايتإك سمخلا تاعانصلا ريوصت مهيلع بحاولا ناكو :هولمهأو هولمجأ دق



 مولعلا ءازجأ كك ظ : ٠ ةقاخ

 ءةيتاذلا اهضارعأ نع ملعلا يف بلطي ىلا ىهو :تاعوضوملا :ةثالث مولعلا ءازحأ

 ؛ءامدقلا بتك ةعلاطع. كيلعو ءىودجلا ةلق عم تايطرشلا مزاولو ةيطرشلا تاينارتقالا يف اولّوطو

 نم هيف دبال ةنودملا مولعلا نم ملع لك :مولعلا ءازجأ :هلوق .ليلغلا ةاحبو ليلعلا ءافش اهيف ناف

 ملعلا ثاحبأ عيمج عحري يأ «هنم ةبولطملا هراثآو هصئاصخ نع هيف ثحبي ام اهدحأ :ةثالث رومأ

 ثحبلا اذه اهيف عقي ىلا اياضقلا :ياثلا .ةيتاذلا ضارعألا يه راثآلا كلتو «عوضوملا وهو هيلإ

 اوحرص امك هيبنت ىلإ ةحاتم تايهيدب نوكت دقو «بلغألا يف ةيرظن نوكت يهو «لئاسملا يهو

 :هلوقب صيصختلا نم خسنلا ضعب يف دحوي ام امأو «نيتليبقلا معي :ملعلا يف بلطي :هلوقو .هب
 يأ

 HEHEHE EEE ههيح وت نک هنأ ىلع «خسانلا تادايز نمف "ناهريلاب'

 ةاجنلاو ءافشلا ذإ «ةرابعلا فطل ىفخي الف «ةمجعملا نيغلاب يئاثلاو ةلمهملا نيعلاب لوألا :ليلعلا ءافش اهيف نإف

 (ليعامجإ) .نيسناجتملا نيظفللا داريإ نم هيف ام عم خيشلا تافنصم نم نيباتكل ناعما

 نافدارتم ةصاخلاو يهو :هصئاصخ نع .ناويدلا يف باستكالاو عمجلا وهو نيودتلا نم :ةنودملا مولعلا نم

 يقو صحفتلاو شيتفتلا ةغللا يف وهو ثحب عمج :ملعلا ثاحبأ .ملعلا كلذ يف :ةبولطملا .ةصاخلا هلاوحأ يأ

 .هيلع ملعلا عوضومل ةيتاذلا ضارعألا لمحو ليلدلاب ةيبلسلا وأ ةيباجيإلا ةبسنلا تابثإ حالطصالا

 ةجاتحم ريغ ةيهيدب تناكل هيبنتلا ىلإ ةجاتحم ةيفح تايهيدب الو تايرظن نكت مل نإ هنأل :خل ! ةيرظن نوكت يهو

 .نيودتلا نع ةينغتسم هيبنتلا ىلإ

 امهنم الك نأل ؛هيبنتلا ىلإ ةرقتفملا ةيفخلا تايهيدبلاو تايرظنلا يأ ؛نيتليبقلا معي لئاسملا فيرعت :ملعلا يف بلطي
 فيرعت ف فنصملا مالك مالي ال نايبلا اذه نأ دري الف :؛هيبنتلاب ةبولطم ةيناثلاو ناهربلاب ةبولطم ىلوألا «ةبولطم

 فالخج ةبولطم نوكت األ ؛تايرظن الإ نوكت ال لئاسملا نأ هنم ملعيف بلطلا اهفيرعت يف ذحأ هنأل ؛لئاسملا

 .همومع ىلع دورولا مدع رادمو ناهربلاب بلطلا صيصخت دورولا أشنمو اهبلط ىلإ جايتحا ال هنإف ؛تايهيدبلا

 لئاسملا نأ ىلع بم صيضختلا كلذ نأب خسنلا ضعب يق ام ىلع ناهربلاب بلطلا ضيصخت هيحوت يأ :ههيجوت
 .بلاغلا وه ام ىلع ناهربلاب بلطلا صخ ناهربلاب ةبولطم ةيرظن تناك امل
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 ديفي ام لئاسملا هيلع ئتبي ام :ثلاثلا .هيبنتلا لمشي ام ناهربلاب دارملا نأب وأ بلاغلا ىلع ءانب هنأب

 ؛ةيروصتلا يدابملا ىه :لوألاف ءاهلئالد يف ةذوحأملا اياضقلاب تاقيدصتلاو اهفارطأ تاروصت

 عوضوملا دع نم نأ وهو روهشم لاكشإ انهه :تاعوضوملا :هلوق .ةيقيدصتلا يدابملا يه :يناثلاو

 قيدصتلا وأ .ةةوحوب قيدضتلا وأ اةفيرغت"' وأ عوضوملا سفن هب ديري نأ امإ مولعلا ءازجأ نم

 ىلع اءزج نوكي الف «لئاسملل ءازجا يه ىلا لئاسملا تاعوضوم يف جردنم لوالاو :ةعيعوض وك

 ةدح ىلع اءزج نوكي الف ةيقيدصتلا يدابملا نم :ثلاثلاو .ةيروصتلا يدابملا نم :ئاثلاو .ةدح

 قوقشلا نم لک رايتحاب باوجلا نكميو اء زج نوكي ااف ,ع ورشلا تامدقم نم :عبارلاو ابنا

 نم هب ءانتعالا ةدشل نكل لئاسملا يف جردنا نإو عوضوملا سفن نإ :لاقيف «لوألا ىلع امأ .ةعبرألا

 ظ”ش 96 ةدخح ىلع اورج دعاهتع كحتبلاو ؛هلاوحأ ةفرعم ملعلا نم دوصقملا نأ ثيح

 عيمجف لكلا مكح رثكألل ىطعي دقو ةيهيدبلا لئاسملا نم رثكأ ةيرظنلا لئاسملا نأ هلصاح :بلاغلا ىلع ءانب

 ةيبلغألل ارابتعا اهعيمج ىلع مكح «ةجاتحم اهرثكأ ناك امل نكل ليلدلا ىلإ ةجاتحم ةيرظن نكت مل نإو لئاسملا

 (ليعامتإ) .رثكألا مكح لكلل ءاطعإو
 موسرلاو دودحلل لماشلا معألا وه ام فنصملا لوق يف دودحلاب ذارملا نأ ىلإ ةراشإ هيف :تاروصتلا ديفي امث

 ادحاو ارمأ نوكي دق ملعلا عوضوم :تاعوضوملا .اقلطم فرعملا دحلاب دارأ نعي «ةيمسا وأ تناك ةيقيقح

 وه هنإف ؛نفلا اذه عوضومك ينادحو رمأ يف اهتكراشم بسحب ةددعتم ارومأ نوكي دقو «باسحلل ددعلاك

 .ةينادحو ةهج وه اذهو «لوهخ ا ىلإ لاصتالا ثيح نم ةيقيدصتلاو ةيروصتلا تامولعملا

 هضارغأ نغ .ةيف تحبي اه ملعلا ع وضوم نأ ررقت امل هنأ ةحسم. ىدأ هل نم ىلع ىفخي ال :عوضوملا سفن

 .ىفخي ال امك لوألا رمألا وه ٍلقنيح نقيتملا لب ةعبرألا تالامتحالا هذحل ذعنيح لاحج الق «ةيئاذلا

 (ليعامسإ).ملعلا كلذ نع ةجراخ نوكت ملعلا عورشلا تامدقم نإف ءاءزج نوكي الف :عورشلا تامدقم نم

 .ةتيعوض ومع قيدصتلا يأ :عبارلا

 .هب رابتعالا ةدشل هجو «ةيليلعت :ثيح نم
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 ةبوسنملا تالومحملا لب «بسنلاو تالومحملاو تاعوضوملا عومجم يه تسيل لئاسملا نإ :لاقي وأ
 ةتبثملا تالومحملا يه لئاسملا :علاطملا حرش ةيشاح يف يباودلا ققحملا لاق .تاعوضوملا ىلإ

 اذك اقتاعوضومو اذك اياضق يه لئاسملاو فنصملا لوق رهاظ مجالي ال هنإف ؛رظن هيفو «ليلدلاب

 تاعوضوم رئاس دع بجول ةبوسنملا تالومحملا سفن لئاسملا تناك ولف اضيأو ءاذك اهتالومحمو

 .ربدتف «ةدح ىلع اًءزح ملعلا يكسب لئاسملا

 نم تالومحملاو تاعوضوملا نم ةبكرم تسيل اهإف ؛لئاسملا يف الحاد سيل عوضوملا نأ هلصاح :خلإ لاقي وأ

 نكت م م ادإ ۾ «علاطملا حرش ةيشاح يف يناودلا ققحملا مالك نف رهظي امك تاعوضولملا ىلإ ةبوسنم افأ ثيح

 (ليعامسإ) .لئاسملا ىوس ةدح ىلع اًءزج هنوك يف ةقياضم الف لئاسملا تحن ةجردنم

 ىلإ ةبوسنم ةلومحم لئاسملا نوكل ادييات :يباودلا ققحملا لاق .اياضق يه تسيل يآ 4-1 عومجم يه تسيل

 عالي هنأ ىلإ ءاعإ هيف :ميالي ال هنإف .رظن تالومحملا سفن لئاسملا نوكب باوجلا ف يأ :هيفو .تاعوضوملا

 وأ ليلدلاب عوضوملا ةتبثملا تالومحملا الإ تسيل اياضقلا نأب :ققحملا لاق ام ىلإ فنصملا لوق عاجرإب امإ هنطاب

 رهاظلا وه امك اياضقلا الإ يح تسيل عوبضوملا جلا تاللا ناب, ينضملا لاق ام ىلإ ققحما لوق عاحرإب

 فب یت نا ریا باوحلا ف يآ :اضيأو .رهاملا ريبخلا ىلع

 ع وضوملا ىلإ ةبوسنملا تاللومحا سفن تناك ول لئاسملا نأ جلس ال انآ :هريرقت «ةمزالملا عنم : 9 ةراشإ :ربدتف

 ءارو ملعلا ءازجأ نم هدع مزلي يح ملعلا عوضوم ءارو لئاسملا تاعوضوم ج ھی یھ اس يف چ

 هذه نم ع يش الو هل يتاد ضرع وأ هنم عون 0 ملعلا ع وضوم اما لئاسملا تاعوض وم نإف ؛ملعلا عوضوم

 عوضومل ايتاذ اضرع وأ هنم اعون تناك اذإ امأو ءرهاظف لوألا ىلع امأ .ملعلا عوضوم نع لاح تاعوضوملا

 نأ ىرت الأ ؛هل عونم لصف عم ءيشلا كلذ نع ةرابع ءيشلا عون نأل ؛كانه دوجوم ملعلا عوضوم نإف ؛ملعلا

 قاذ ضرعو هعون نم وأ هل قاذ ضرعو ملعلا عوضوم نم بكرم امإ بكرملاو .قطانلا عم ناويحلا وه ناسنإلا
 ةظحالام ريغ نم يفادلا ضرعلا نلف ملعلا عاوضومل ایتاد اض رع تناك ادا امأو : لكي هدوجو يف ءافح الف هل

 يف سيلف «يتأيس امك هلاثم هنإف «يعيبط ليم هلف كرحتم لك نأ ىرت الأ «ةلأسملا عوضوم عقي ال ةضورعم وه ام

 .لاجم لئاسملا يق هريغل سيلو «لاح يأ ىلع ملعلا عوضوم ءارو عوضوم لئاسملا تاعوضوم



 ةعاخ

 اياضق يهو «لئاسملاو ملعلا تاسايف اهيلع تبت ةذوخأم وأ «ةنيب تامدقمو اهضارعا و اهؤازجأو

 دع نكل «ةيروصتلا يدابملا يف اجردنم ناك نإو عوضوملا فيرعت نإ :لاقيف يناثلا ىلع امأو

 دع نأب :لاقي وأ رم ام لثك.لاقيف ثلاثلا ىلع امأو .قبس امك هب رابتعالا ديزمل ةدح ىلع اءزج

 يدابملا نإف ؛حماست خيشلا نع لقن امك ةيقيدصتلا يدابملا نم عوضوملا دوجوب قيدصتلا
 حرش يف ةمالعلا كلذ ىلع صن .ملعلا تاسايق اهنم فلأتي يلا اياضقلا يه ةيقيدصتلا

 وأ فيرعت ملعلا تاسايق اهيلع ينتبت :فنصملا لوقف ٍذئئيحو اضيأ خيشلا مالكل هديأو «تايلكلا

 ىلع عورشلا هيلع فقوت امل ةيعوضوملاب قيدصتلا نإ :لاقيف عبارلا ىلع امأو .معألاب ريسفت

 ملعلا نم ءزج دع هنع سيل امع اهزيمتو ملعلا ثحابم ةفرعم يف ةيلخدم ديزم هل ناك و «ةريصب

 .ةبك رم تاعوضوملا تناك اذإ اهئازجأ دودح يأ :اهئازجأ :هلوق .تالمتحملا دعبأ اذهو «ةحماسم

 يدابملا :ةنيب تامدقمو :هلوق .تاعوضوملا كلتل ةتبثملا ضراوعلا دودح يأ :اهضارعأو :هلوق

 ىمست ىلوألاف «ةيرظن يأ ةذوخأم تامدقم وأ ةيهيدب يأ اهسفنب ةنيب تامدقم امإ ةيقيدصتلا

 لوق حصي مل ةمالعلا صن امك رمألا ناك ول :لاؤسلا ريرقت ءردقم لاوس نع باوج :خلإ فنصملا لوقف
 يئتبي ام اأ اهيلع قدصي سايقلل لئالدلا نإف ؛فلأتي ام لئالدلو لإ فلأتي امل لماش خلإ نتبت :هلوق نإف ؛فنصملا

 وهو ايظفل افيرعت يأ اريسفت وأ ضعبلا دنع زئاج معألاب وهو افيرعت انهه نأ :باوجلا ريرقتو «سايقلا اهيلع

 قدصي هيلع هفقوت يأ ءيشلا ىلع ءيشلا ءانتبا نأل :خل ! اهيلع ينتبت (نيدلا ناهرب).رثكألا دنع معألاب زئاح

 نإف ؛طرش ىلع يأ هنع جراح رمآ ىلع ءيشلا فقوت :امهيناثو .ءازجأ ىلع لكلا فقوت :امهدحأ :نيرمأ نيل

 لكلا يف الحاد نوكي ءزجلا نإف ؛جورخلاو لوحدلاب نازيمتمو امهيلع فقوتلا يف ناكرتشم ءازجلاو طرشلا
 تامدقمب اهفيرعتف ءاهنع ةحراخ ال ملعلا تاسايقل ءازجأ نوكت ةيقيدصتلا يدابملاو طورشملا نع اجراخ طرشلاو

 ناك نإو زايتما الف «هادع ام ضعب نع زايتمالا ضرغل ؛امه تاذ ضرع وه ام فيرعت ملعلا تاسايق اهيلع تبت

 .هئازجأ ىلع لكلا ءانتبا نيعأ صاخلا ءانتبالا انهه دارملا نكل «معأ هسفن يف

 (ليعامسإ) .ةتبلأ يرظن ليلدلا نم ذوحأملاو ءلئالدلا نم ةذوحأملا يه ةذوحأملا نم دارملا نإف ؛ةيرظن يأ :ةذوخأم



 مولعلا ءازجأ ۲۰۸ ةا

 عم اهذحأ نإ و ةعوض وع الل وصأ تيم ب ملعملاب هنظ نسحب ملعتملا امك نعذأ نإ ةيناثلاو ,ةفراعتم امولع

 ةبسنلاب اعوضوم الصأ ناوكت نأ زوجي ةدحاو ةمدقم نأ ملعي انهه نمو ؛ةرداصم تيم راكنتسا

 هلف مسج لك :يعيبطلا يف مهوقك :ملعلا عوضوم :هلوق .رخآ ىلإ سايقلاب ةرداصمو صخش ىلإ

 عوضوملا نم :بكرم وأ :هلوق .ليم هلف كرحتم لك :مهوقك را ضرع وأ :ةلوق .يغيبط لكش
 نافرطلا هب طيحب ام علض وهف ةبسنلا يف طسو رادقم لك :س ١ لونك" قاتلا ضرعلا عم

 قيدصتلا نأل ؛رهاظ امولغ اهوكو امم تاقيدصتلا ةنيب تامدقعب دارملا نألف ؛امولع اهنوك امأ :ةفراعتم امولع

 ملع انهه ناعذإلاو ءمولعم ةيضقلا نأ هلحم يف ققحت دقو ءاياضق يهف تامدقملا سفن امأو ءولعلا نم مسق

 .اهتهادبل ؛اهتفرعم ةرهشلف ةفراعتم هنوك | امأو «مولعملاو ملعلاب ةيضقلاو قيدصتلا .نيب قرفلاو «قيدضتو

 ملعلا تاسايق اهبم بكرتي مت ؛الؤأ لئالدلاب ثبثتلا اهيلع فقوتي يلا لئاسملا اني ردصي هنأل :ةرداصم تيم

 هلف مسج لك ييعأ ةلأسملا هذه يف اعوضوم لعج دقو «يعيبطلا مسجلا نع ثحابلا ملعلا يف يأ :يعيبطلا يف
 يف ماسقنالل لباق رهوج يعيبطلا مسجلاو ةيعونلا ةعيبطلا هيضتقي لكش يأ :يعيبط لكش هلف .يعيبط لكش

 ناوک ةك رحلا ىناذلا هضرعو ثالثلا تاهجلا
 ت لأ

 ( ليعام“!).هريغو لعافلاك هةناذ نم  راخلا رمألا رابتعاب ۷ هع هتاذ ثيح نم هقخ لكش يأ iî لكش

 صرع يه يلا ةک رحلا اهعوضومو ‹ عبضلا ملعلا نه اًضيأ ة ةلأسملا هذهو (هزک ره ىل ىلإ یغیبط ل إيه ي ١ :ليم هلف

 ن وكي يلا ةيفيكلا es ةيناتحتلا ءايلا واسوا ع -تفب ليماو . ره افك ا سا وهو ا ع وضو يناد

 «يناذلا هضرعو ملعلا ا نم 55 :نادرف هتحت : لع 8 وأ :هلوق 4 نعي هللا نم

 وأ :هلوق ق لخاد عونلا ع وهف هع ون و ملعلا ع وضوم نم تک را امأ . ينادلا هض رع ه هع وت نم تك رمل :امهيناثو
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 .مهفاف .ةلباقملا ةنيرقب بك رم وأ :هلوق نم جراخو «عونملا لصفلا عم عوضوملا كلذ نع ةرابع هعون نأل ؛هنم عون
 ی

 هل يتاذ ا ارا ةسدنهلا ملع عوضوم نأ ملعا :خلإ ةبسنلا يف طسو رادقم لك

 الذ ةن نیرادقم ني هنوك ن :سدنهملا دنع ةبسنلا يف اطسو رادقملا كوك يعم و «ماسقنالا لبقي ضرع رادقملاو

 سي ةعب رالاك طس ولا رادقملا كلذ ا امهنم رخاآلا رادقملا سل : لثم (نيرادقملا تند دتا نکا طس ولا رادغملا

 = نأ امك ةعبرألا فعض ةينامثلا نإ :لاقي وأ اذ فضت تالا نأ امك ةيتامثلا ضضت' ااف ؛ةينامثلاو نينثالا



 مولعلا ءازجأ ۲۹ ةمتاخ

 ودوم هم و و هى موو اقاوبلل ال لال اع راع رومآ اقفال تختو

 امإ هيبنج ىلع نيتثداحلا نيتيوازلا نإف ؛طح ىلع ماق طح لك :هلوقك قاذلا ضرعلا عم هعون نم وأ

 نع يأ اهنع ةحراخ رومأ لئاسملا تالومحم يأ :اهتالومحمو :هلوق .امه ناتيواستم وأ ناتمئاق

 ضراعلا نإف ؛اهيلع ةلومحم انهه دارملاو ء,تاعوضوملا كلتل ةضراع يأ اهل ةقحال لئاسملا تاعوضوم

 فنصملا ىفتكا ولو «لمحلا يقب لبق اميف هب حيرصتلل جورخلا ديق نع درحأ اذإف «لومحلا جراخلا وه

 Sue و عاف د KÊ رهاظلا بسحب وهو :اهتاوذل :هلوق .خسنلا ضعب يف دحويو «ىفكل قوحللاب

 رادقملا برض نم لصاحلا نإف ؛نافرطلا هب طيحي امل اعلض طسولا رادقملا نوك ئعمو «نينثالا فعض ةعبرألا =

 نم لصاحلا نأ امك رشع ةتس اهسفن يف ةعبرألا برض لصاح نإف ؛رخآلا يف نيفرطلا دحأ برض لثم هسفن يف
 رقع اس اض كلامو ةيناسلا ىف نيالا برس
 اميقتسم ناك نإف ءاينحنم وأ اميقتسم نوكي نأ نم ولخيال يضرعلا طخلا ىلع مئاقلا طخلا نأل :ناتمئاق امإ

 . ةيئاقلاو. «ةداحس :اضادحإ :ناتيواز هيب ىلع اضيأ ثدحيف اييحمم ناك نإو «ناتمئاف نائيواز هيبه ىلع ثدحيف

 یئ ال امك :نيتمئافلا نفر اسقف نانوكت امهنكل ةحرفتم

 «ناسنإلل بتاكلاك لومحما جراخلا نعم ضراعلا يأ قحاللا نأ :وه ءردقم لاؤس باوج :خلإ انهه دارملاو

 ةلومحما وه ةقحاللاب انهه دارملا :باوحلا لصاح .كردتسم ةحراح :هلوقو ءفاك طقف ةقحال :فنصملا لوقف

 (ناهرب).تاذلل يتاذلا توب نع زارتحالل ةجراخ :هلوقب ديق امنإو ءزئاح وهو ديرجتلا ليبس ىلع طقف

 لومحملا جراخلا نع ةرابع ضراعلا نعم. قحاللا نأل ؛طقف ةلومحم ةقحاللا نم دارملا نوكل ةلع :لإ ضراعلا نإف

 ىمسي ال الومحم نوكي ال امف «ضورعملا ىلع لومحم ا :امهيناثو ءضورعملا نع جراخلا :امهدحأ :نيرمأ عومجب نعي
 ضراع هنإ :رجحلل لاقي الف «هيلع لومحمب سيل هنكل جراح هنإف ؛ناسنإلا ىلإ ةبسنلاب رجحلاك ًاضيأ اضراع

 ٍدئنيح "ةقحال" :هلوق ىقبف «جورخلا ركذ دقف "ةقحال" :هلوق لبق "اهنع ةجراخ رومأ" :فنصملا لاق الو ؛ناسنإلل
 ناعجار ناريمضلاو ءاقاوذل اهيلع ةقحال دارملا :انلق «ماللاب ال ىلعب ىدعتي نأ بحاولاف :ليق نإف ؛ةلومحم يعم

 .ىفخي ال امك هيلع تالومحملا لمحي امل نايب لمحلاو ءضورعلا ببسل نايب "اهتاوذل" :هلوقف «تاعوضوملا ىلإ

 ضارعألا عيمج لمشي لباقلا دعب ناك نإ ينعي :رهاظلا بسحب .حضاو هريرقتو «ضارتعا :خلإ ىفتكا ولو

 .قافتالاب ةيتاذلا ضارعألا نم يواسملا ةطساوب ضراعلا نوكو ةيلوألا
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 «ضورعلا يف ةطساو نودب يأ «تاذلاب الوأ ءيشلل قحاللا يأ ءيلوألا ضرعلا ىلع الإ قبطني ال
 نيحراشلا ضعب هلوأ اذلو «اقافتا تاذلا ضرعلا نم هنأ عم يواسملا ةطساوب ضراعلا لمشي الو

 قحاللا نإف ؛اهيواسي رمأل وأ اهتاوذل اهايإ هقوح ناك ءاوس ءاهتاوذب صوصخ دادعتسال يأ :لاقو

 مث .ةيسمشلا ةلاسرلا حرش يف فنصملا لاق ام ىلع اعيمج ةيتاذلا ضارعألا لوانتي وه وه امل ءيشلل

 اضارعأ لئاسملا تالومحم نوك موزل يف خيشلا بهذم راتخا فنصملا نأ ىلع لدي ديقلا اذه نإ

 نوكي ام اريثك هنأ هيلع دروأ ققحلا ذاتسألا نكل «علاطملا حراش مالك رظني هيلإو ءاهتاعوضومل ةيتاذ

 «مارح ركسم لك :ءاهقفلا لوقك ةبيرغلا ةماعلا ضارعألا نم اهعوضوم ىلإ ةبسنلاب ةلأسملا لومحم

 رم امك يلوأ ريغو «يلوأ :نامسق ضرعلا نأو «ريغلا ىلع ةقبطنم ريغ "اقاوذل اه ةقحال" :هلوق يأ :قبطني ال

 لوأ ينعي ليوأتلا نايب يف :لاقو (ناهرب).ليوأتلا نم ءيجي امل رهاظلا بسحب لاق امنإو «باتكلا لوأ يف هنايب
 ءيشلا نوك وه دادعتسالاو تاعوضوملا تاوذب ةصوصخحعملا ةيلباقلا انهه موزللا نأ نيحراشلا ضعب اَهاوذل :هلوق

 يأ «تاعوضوملا تاوذل لومحملا تاذلا ضرعلا قوحل يأ :هقوحل ناك ءاوس.لعفلا نم ةديعبلا وأ ةبيرقلا ةوقلاب

 كحضلاك لئاسملا تاعوضوم رمألا كلذ يواسيل ئهذلا رمالل وأ ناسنالال قحاللا بجعتلاك زسا ةطساو كان

 يأ وهوه ام. ءيشلل قحاللا نأ ؛يواسملا رمألا ةطساوب قوحللاو ةطساو الب قوحللا ا نيقوحللا لكل لماش

 يأ ةطساو كاب ص رعب يلا يارا «مهدنع يلا ةيتاذلا ضارعألا ممم لمشي ءيشلا كلذ تاذ ٤ ناشي دادعتساب

 لصاحلا ميمعتلل ةلع "لإ ءيشلل قحاللا نإف" :هلوق نأ رهظ نايبلا اذه نمو ؛ضورعملل واسم رمأ ةطساو الب

 .اضيأ لوألا قحاللاو ةيتاذلا ضارعألا عيه ل وانتي رخآلا قحاللا اذهو «نافدارتم وهوه

 نعي ةيدعسلاب روهشملا :ةيسمشلا ةلاسرلا حرش يف .خلإ ناك ءاوس :هلوق نم لصاحلا ميمعتلل ةلع :قحاللا نإف

 نأ باوصلاف اعيمج ةيتاذلا ضارعألل الماش وهوه ام. ءيشلل قحاللا ئعأ مالكلا اذه لعج امل هحرش يف فصنملا نأ

 لومحم نإف :مارح کیم لک .اعيمج اه الماش لعجيو كلذ ىلع هيلإ بوسنملا بيذهتلا يف اهاوذل :هلوق لمحي

 .كلذ ريغ و لوبلاو مدلا يف د وحج وم كسلا وهو عهنع ايهنم هنوك ةطسا وب ركيسلل ضاع وهو مارح ةلئسملا هذه
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 ربتعي !معن «ةرادتسالا ىلع كرحتم كلف لك :نييعيبطلا لوقو «عوفرم لعاف لك :ةاحنلا لوقو

 ىهتنا ؛ليزنتلا دقن يف اضيأ يسوطلا ققحملا كلذب حرص «ملعلا عوضوم نم معأ نوكي ال نأ

 ضرعلا ىلإ ةماعلا تالومحملا عاجرإ ةحصل ؛رظن اضيأ رابتعالا اذه موزل يف :لوقأو .همالك
 iE ê E ,ددرملا موهفملاب هيلإ ةصاخلا تالومحملا عجري امك ةصصحخملا دويقلاب َيباذلا

 نأ ةاردتسالا ىلع ةكرحلاو كلفلا نم معأ وهو ءمسجلا ةطساوب كلفلل ةضراع ةكرحلا نإف :كرحتم كلف لك

 .ىحرلا ةكرح يف امك هناكم لك مزاليو هناكم ءازجأ نم ءزج لك قرافي
 معأ هنوك امأو ءملعلا عوضوم نم معأ ةلأسملا لومخم نوكي ال نأ بجي معن يأ «هدعب امل ريرقت :خل! ربتعي معن

 تالومحم نوك زاوحل يأ :كلذب .لئاسملا تاعوضوم نم معأ نوكي ام اريثك هنأل ؛زئاجف ةلأسملا عوضوم نم

 (دبع).ملعلا عوضوم ىلإ ةبسنلاب ةبيرغ ةماع اضارعأ افوك مدعو اهقتاعوضوم ىلإ ةبسنلاب ةبيرغ اضرع لئاسملا
 اضرع وه ثيح نم عومجملا نوكيف :ّيناذلا ضرعلا ىلإ .ديرجتلا بحاص نيدلا ريصن وه :يسوطلا ققحا

 امهنم دحاو لك نإف ؛ةماقلا ميقتسم شاع. ناسنإلا فيرعت وحن ىلع ايتاذ اضرع هنم دحاو لك نكي مل نإو ايتاذ
 .فرعملا لصف يف رم امك هصخي عومجملا نكل «ماع ضرع
 .هل قاذ ضرع كحاض ريغ وأ كحاض وه ددرملا موهفملا نكل «ناويحلا نم صخأ كحضلا نأ امك :ددرملا موهفملاب

 هل ايتاذ اضرع نوكي الف «ملعلا عوضوم نم صخأ نوكي دق لئاسملا ضعب لومحم نأ هحيضوت :ددرملا موهفملاب
 قرخلا هيلع عنتمي كلف لك يه يعيبطلا ملعلا ةلأسم يف لومحم قرخلا عانتما نأ امك ملعلا يف اثوحبم هنوك عم
 ةلباق يهو ماسحأ اضيأ رصانعلا نأل ؛هنم صخأ هنوكل ؛ملعلا عوضومل ايتاذ اضرع سيل قرخلا عانتما نأ عم

 نم وه يذلا داسفلاو نوكلا لوبقك هلباقي ام عم تايكلفلا صاوخ نم وه يذلا قرخلا عانتما :اولاقف «قرحلل

 مسج دجوي املك لب ءمسجب اصاخ سيل ددرملا موهفملا اذه نإف ؛مسجلل يناذ ضرع تايرصنعلا صاوح
 مومعلا ثيح نم ال وهوه ثيح نم مسجلا وه عونلا نأب لاكشإلا اذه عفدي دقو .امهدحأ نع ايلاخ نوكي ال

 عانتماك صوصخلا ثيح نم يعيبطلا لكشلاو درجتلاك مومعلا ثيح نم هقحلي امف ءصوصخلا ثيح نم الو
 ؛صوصخلا وأ قالطإلا ثيح نم هل ايتاذ اضرع نكي مل نإ وهوه ثيح نم يناذ ضرع داسفلاو نوكلاو قرخلا

 (ليعامسإ).مهفاف .ةقد عون هيفو ءدارفألا ماكحأ هيلإ يرست وهوه ثيح نم ءيشلا نإف



 اح
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 هحج وب عورشلا هيلع فقوتي امل تامدقملاو ,.دوصقملا لبق هب أدبي امل يدابملا :لاقي دق ۾

 يف نوركذي ءامدقلا ناك و «هعوضومو هتياغ نايبو ملعلا فيرعتك ةبغرلا طرفو ةريصبلا

 ءاثبع هبلط يف رظنلا نوكي المل ؛ضرغلا :لوألا :ةينامثلا سوؤرلا هنومسي ام باتكلا ردص

 :هلوق .ماقملا اهعسي ال مالك ةدايز انههو مكحت لوألا رابتعا مدعف «يناثلا رابتعاب حرص ذاتسألاف

 يف بحاحلا نبا هعضو «مدقت ام ىوس يدابملا ف رخآ حالطصا ىلإ ةراشإ :ئدابملا :لاقي دقو

 ناك ءاوس «ملعلا دصاقم يف عورشلا لبق هب أدبي ام ىلع يدابملا قلطأ ثيح ؛لوصألا رصتخم

 ةيتاذلا ضارعألاو عوضوملا روصتك ةقباسلا ةحلطصملا يدابملا نم نوكيف «ملعلا يف الحاد

 هجو ىلع ولو عورشلا هيلع فقوتي اجراخ وأ «ملعلا تاسايق اهنم فلأتي ىلا تاقيدصتلاو

 اذ يدابملاو تامدقملا س قرفلاو .عوضوملاو ةياغلاو دحلا| ةفرعمك تامدقم ىمسنتو «ةربخلا

 :هلوق .رصبتف «يدابملا فالخب ةلاح ال ملعلا نع ةجراخ تامدقملا نإف ؛هبتشي نأ يغبني ال امم يملا

 «ةيملق ةميدق ةحيحص ةخسن يف الإ ةعوبطملاو ةيملقلا نم ةدوجوملا خسنلا عيمج يف باتكلا ردص يف :نوركذي

 ردص يف يأ حراشلا لوق حاضيإو مالكلا بيذه ددصب نتاملا نأل ؛ةحيحصلا يه اهأ رهاظلاو ءاهيف سيل هنإف

 نم صخأ لومحملا نوكي نأ زاوجب حرص ءاملعلا لالح :ذاتسألاف .مهفاف ,خسنلا اذه ىلع اوغل نوكي مهبتك

 نم معأ لومحملا نوك وهو لوألا رابتعا مدعف «ددرملا موهفملاب يتاذلا ضرعلا ىلإ هعاجرإ ةحصل ملعلا عوضوم
 رخآلا نود امه دحأ رابتعاف هل يتاذلا ضرعلا ىلإ هعاجرإ زاوج يف مادقألا ي واسم هنم معألاو ملعلا عوضوم

 يدابملاف ءال وأ ةلخاد نوكت نأ نم معأ اهإف :يدابملا فالخب .ليلد الب ىوعد يأ :مكحت .ححرم الب حيجرت

 (حتفلا وبأ و ليعامسإ).معأ تامدقملا نوكت نفلا ليصحت يف نيعي ام ةمدقملا ريسفت ىلعو «تامدقملا نم اقلطم معأ

 دصاقم يف عورشلا لبق هب أدبي ام نوكي نأ زاوحل ؛ملعلا نع ةجراخ نوكت نأ مزلي ال اهإف :يدابملا فالخب

 ئعملاب ال معألا ئيعملاب يدابملا نم وأ تاموهفملا نم ةينامثلا سوؤرلا يأ :افأ ىلع .ملعلا يف الحاد ملعلا

 .ةريصبلا هجو ىلع هيف عورشلا اهيلع فقوتمو ملعلا نع ةجراخ ةينامثلا سوؤرلا نأل ؛صحألا



 مولعلا ءازجأ كلف ةمتاخ

 :ةمسلا :ثلاثلاو «ةقشملا لمحتيو بلطلا يف طشنيل ؛اعبط لكلا هقوشتي ام يأ ةعفنملا :ىاثلاو

 (ملعتملا بلق نكسيل ؛فلؤملا :عبارلاو «هلصفي ام لامحإ ةدنع نوكيل ؛ملعلا لاونع يهو

 اضرغ ىمسي هنم لعفلا كلذ رودص ىلع لعافلل اثعاب ناك نإ لعفلا ىلع بترتي ام نأ ملعا

 نإو ضارغألاب للعت ال ىلاعت هللا لاعفأ :اولاق .ةياغو ةعفنمو ةدئاف ىمسي الإو «ةيئاغ ةلعو

 يف نوركذي اوناك ءامدقلا نأ فنصملا دوصقم نأكف «ىصحت ال عفانمو تاياغ ىلع تلمتشا

 هيلع لمتشي ام. هنوبقعي مث «ملعلا اذه لوألا نودملا نيودت ىلع الماح اببس ناك ام مهبتك ردص

 ضرغلا ىوس ةحلصمو ةعفنم ملعلا اذه تناك نإ عئابطلا مومع اهيلإ ليمب ةحلصمو ةعفنم نم

 وه قطنملا ملع نم ةياغلاو ضرغلا نأ باتكلا ردص يف تفرع دقو «لوألا عضاولل ثعابلا

 هو ىلإ ةراشإلا انتهه ذوضقملا نأكو. ةسالعلا ةمسلا :ةمسلا ثلاكلاو :ةلوق .هزكذتف .ةمضعلا

 وهو :يرهاظلا قطنلا ىلع قلطي قطنملا نأل ؛اقطنم قطنملا ىمس امنإ :لاقي امك ملعلا ةيمست

 كلسم يناثلاب كلسيو لوألا يوقي ملعلا اذهو «تايلكلا كاردإ وهو :ئيطابلا ىلعو «ملكتلا

 روكذملا ملعلا ىلع قلطأ «قطنلا عمم يميم ردصم امإ قطنملاف «قطنلا نم مسا هل قتشاف «دادّسلا

 قطنلا لح ملعلا اذه ناك ناك مسا امإو ءوه هنأك ىح قطنلا ليمكت يف هتيلحدم يف ةغلابم

 عبارلاو :هلوق .دصاقملا نم ملعلا هلصفي ام ىلإ ةيلامجإ ةراشإ ةيمستلا هجو ركذ فو «هرهظمو

 ةفرعم نم لاحلا يدابم يف نأشلا وه ام ىلع ملعتملا بلق نكسيل ؛الامجإ هلاح ةفرعم يأ :فلؤملا

 .لاجرلا بتارمت لاوقألا لاح

 ةدئافلا :ةثالثلا يماسألا هذه ىمست هيلع بترتي ام دعب لعفلا رودص ىلع لعافلل اثعاب نكي مل نإو يأ :الإو

 .خإ ىلاعت هللا لاعفأ نأب ةدئافلاو ةعفنملاو ةياغلاو ضرغلا نيب قرفلا ىلع ءانب :اولاق يأ :اولاق .ةياغلاو ةعفنملاو

 (حتفلا وبأ) .هصا وح نم ةصاحخن لايب و هس رب ملعلا ي رعت هنه دوصضقملا ناكو :ةمسلا ثلاثلاو

 (حتفلا وبال .ةيلع دامتعالاب ةفالك لوبق ف عراشلا بلق نئمطيل ؛فل ملا نييعت يا :فل ملا عبارلاو



 مولعلا ءازجأ ٠ 14 ةمتاخ

 92-2101117 هب قيلي ام هيف بلطيل ؛وه ملع يأ نم هنأ :سماخلاو

 هيلع «لالجلا يذ يلو لاق ام معنلو «لاحرلاب قحلا ال قحلاب لاحرلا نوفرعيف نوققحملا امأو

 ةفسلفلا و قطنملا نيناوق ننقمو اذه . دل ا رظناو لاق نم ىلإ رظنت ال : لاعتملا كلملا هللا مالس

 ! :قطنملل ليقو .لوألا ملعملاب بقل اذهلو ,ردنكسإ رمأب اود وطسرأ ميظعلا ميكحلا وه
 اهيذه برعلا ةغل ىلإ نانوي ةغل نم تايفسلفلا كلت نيمحرتملا لقن دعب مث «نينرقلا يذ ثاريم

 دعب اهررحو اهلّصف دقو «يبارافلا رصن وبأ ميكحلا يناثلا ملعملا ايناث اهنقتأو اهمكحأو اهبترو
 نم :هلوق .ةليمحلا مهيعاسم هللا ركش ءانيس نب ىلع وبأ سيئرلا خيشلا رصن يبأ بتك ةعاضإ

 ثحبي امك ةيلصألا وأ ةيعرفلا ةيلقنلا ا و ااا يأ نم يأ :وه ملع يأ

 TT لاوحأب ملعلاب ةمكحلا ترسف نإف .ال مأ ةيمكحلا مولعلا سنج نم هنأ قطنملا لاح نع

 نأ نوملعي احيحص اقداص الوق لوقملا ناك نإف «قحلاب لاحرلا نوفرعي نيققحلا نأ لصاحلا جا نوققحلا امأو

 ارهتشم ناك نإو «لاطب لحجر هلئاق نأ نوملعي الطاب افرخزم مالكلا ناك نإو «ملعلا اذه يق ةميظع ةبترم هلئاقل

 ملعلاو قدصلاب ارهتشم لئاقلا ناك نإف «لاحرلاب قحلا نوفرعيف نوملعتملا لاهجلا امأو .ناكملا ومسو نأشلا ولعب

 اقح ناك نإو لوقلا نالطبب نونعذي بذكلاب اروهشم الطاب ناك نإو «عقاولا يف الطاب ولو قح هلوق نأ نونمؤي

 انعبتا امنإو :لاق ثيح نتملا ىلع هتيشاح يف خيشلا مالك لقن دعب هلي ناودلا ققحملا اشا ڪپ سفن ف

 ةورذ ىلإ صقنلا ضيضح نع نوفرعتملا امأو ءلاحرلاب قحلل نيفراعلا لاهجلا كرادم ىلإ الزنت خيشلا رثإ

 .لاقي وأ ليق ام ىلإ نوتفتلي الو لاحلا ةيلح ةريصبلا رونب نولجنيف الا

 دارأ املو «قارحإلاب امهتم راض بتكلا كلت تقرتحا الو «يبارافلا رضن وبأ اهفنص ىلا هبتك نم دافتساو

 .يغبني امك اهررحو قطنملا نيناوق لصف مث ؛«ةلودلا ن ا اريزو راصو نادم ىلإ رف هلتق دومح ناطلسلا

 انتردقب اهدوحو يلا ةيجراخلا تادوجوملا لا چاپ ملعلا يهو ستاك ةع :ةيمكحلا مولعلا سنج نم

 ىلا ةيجراخلا تادوجوملا لاوحأب ملع :ةيرظنلا ةمكحلاو «ةيرظن وأ «ةيرايتخالا انلامعأو انلاعفأ وهو ءانرايتحاو

 .انرايتحنا ۾ انتردقب اهدوحج و سيل
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 هثحب سيل ذإ ؛اهنم نكي مل ةيرشبلا ةقاطلا ردقب رمألا سفن يف هيلع يه ام ىلع تادوجوملا نايعأ

 نم نايعألا فذح نإو «قيدصتلاو روصتلا ىلإ ةلصوملا ةينهذلا تادوجوملاو تاموهفملا نع الإ

 ةثحابلا ةيرظنلا ةمكحلا ماسقأ نم وهف يناثلا ريدقتلا ىلع مث ؛ةمكحلا نم وهف روكذملا ريسفتلا

 نم وأ ةيرظنلا ةمكحلا لوصأ نم لصأ ٍذئنيح وه له مث ءانرايتخاو انتردقب اهدوجو سيل امع
 .مالكلا كلذ طسب عسي ال ماقملاو :يهلإلا عورف

 «ةيجراخلا تادوجوملا يأ ةينيعلا تادوجوملا ٍنبعأ فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ ليبق نم :تادوجوملا نايعأ

 (ليعامسإ).اضرع وأ ارهوج ناك ءاوس «جراخلا يف دوجوملا نع ةرابع نيعلاف
 ,ةقاطلا ردقب رمألا سفن يف هيلع يه ام ىلع تادوجوملا لاوحأب ملع ةمكحلا :لاقي نأب :نايعألا فذح نإو

 نم قطنملا يف ثحبلاو «ةينهذلا :تادوجوملا نم قيدصتلا ىلإ لصوملاو «ةينهذلا :تادوحوملا نم دارملاف

 (ليعامسإ).اهسنج نم دودعمو ةمكحلا يف لحاد وهف «رمألا سفن يف هيلع يه ام ىلع ةينهذلا تادوحوملا

 ردقب رمألا سفن يف هيلع يه ام ىلع تادوحوملا نايعأ لاوحأب ملع ةمكحلا نأ ملعا :ةيرظنلا ةمكحلا ماسقأ
 لوألا لاوحأب ملعلاف ءال وأ انرايتخاو انتردقب اهدوحو ىلا لامعألاو لاعفألا امإ نايعألا كلتو «ةيرشبلا ةقاطلا

 «ةيرظن ةمكح ىمسي يناثلا لاوحأب ملعلاو «ةيلمع ةمكح ىمسي داعملاو شاعملا حالص ىلإ يدؤي هنأ ثيح نم

 ةسايسلاب ىمسي ةيندملا يف ةكراشم ةعامج حلاصمم ملع امإ اهنألف «ةيلمعلا امأ :ماسقأ ةثالث ىلع امهنم لكو

 «هلإلاك ةداملا ىلإ لقعتلا نود يحراخلا دوحولا يف رقتفي ال ام لاوحأب ملع امإ اهنألف ؛ةيرظنلا امأو «ةيندملا

 ةعيبطلا لبق ام هيلع قلطي دقو «ةعيبطلا دعب امو يلكلا ملعلاو ىلوألا ةفسلفلاو يهلإلاو ىلعألا ملعلاب ىمسيو
 طسوألا ملعلا وهو :ةركلاك لقعتلا نود يحراخلا دوحولا يف اهيلإ رقتفي ال ام لاوحأب ملع امإو ءاردان اضيأ

 ملعلا وهو :ناسنإلاك لقعتلاو يجراخلا دوجولا يف اهيلإ رقتفي ام لاوحأب ملع امإو «يميلعتلاو يضايرلاب ىمسيو

 يحراخلا دوجولا يف رقتفي ال ام لاوحأب ملع يهلإلاو :يهلإلا عورف (يذبيم).يعيبطلا ملعلا ىمسيو لوألا
 :ثلاثلاو «هب قيلي امو بجاولا تابثإ يناثلاو «ةماعلا رومألا :لوألا :ةسمح هلوصأو «هلإلاك ةداملا ىلإ لقعتلاو

 هعورفو «تانكمملا ماظن نايب :سماخلاو «ةيمانلا ةوقلاب ةيضرألا تاطابترا نايب :عبارلاو «ةيناحورلا رهاوجلا
 داعملاب ملعلا :يناثلا .نيمألا حورلا هنمو «يناسنإلا حورلا فيرعت هنمو «حورلا ةيفيك ثحب :امهنم لوألا فاسق

 (هفحت).ةمكحلا ميسقت هتلاسر يف خيشلا هركذ ام ىلع يناحورلا



 ميسقتلا يهو ةيميلعتلا ءاحنألا :نماثلاو هب قيلي ام باب لك يف بلطيل ؛بيوبتلاو

 ركفلا ميو قتو قالخألا بيده دعب هب لغتشي نأ قطنملا ةبترم نإ :لاقي امك :وه ةبترم يأ نم :هل وق

 ردق ملعت نع اذه اننامز يف هريخأت يغبني هنأ هلئاسر ضعب يف ذاتسألا ركذو .تايسدنملا ضعبب

 ملعلا ةمسق يأ :ةمسقلا :هلوق .ةيبرعلا ةغللاب نيوادتلا نوك نم عاش امل ةيبدألا مولعلا نم حلاص

 تايلكلا يأ يجوغاسيإ :لوألا :ةعست قطنملا باوبأ :لاقي امك لوألاف ءامهياوبأ ىلإ باتكلاو

 :سداسلا .ناهربلا :سماخلا .هتاوحنأو سايقلا :عبارلا .اياضقلا :ثلاثلا .تافيرعتلا :يناثلا .سمخلا

 .رخآ اباب ظافلألا ثحب دع مهضعبو .رعشلا :عساتلا .ةطلاغملا :نماثلا .ةباطخلا :عباسلا .لدجلا

 مسقلا :نيمسق ىلع بترم اذه انباتك نإ :لاقي امك ىاثلاو .ةلماك ةرشع قطنملا باوبأ راصف

 ةياغلاو ةيهاملا نايب يف ةمدقملا .ةمتاخو نيدصقمو ةمدقم ىلع بترم وهو :قطنملا ىف لوألا

 ةمتاخلاو .تاقيدصتلا ثحابم يف يناثلا دصقملاو «تاروصتلا ثحابم يف لوألا دصقملاو .عوضوملاو

 e-8 خخ الك ف لوألا .باوبأ اليك ناك بترم وهو : مالكلا ملع ف يناثلا مسقلا .مولعلا ءازجأ 2

 ولخي املق ريك عئاش نالا اد و «ةعاح و «تاالاقم ثالث و «ةمدقم ىلع هتبترو :ةسسوشلا ف لاق

 دقو «مولعلا يف اهعفن مومعل ؛ميلاعتلا يق ةروكذملا قيرطلا يأ :ةيميلعتلا ءاحنألا :هلوق .باتك هنع

 .علاطملا ح رش نم ذوحاملاو موقلا بتك عبتتل ؛قفا ملا وه هرك لن امو ءانهه حارشلا ةملك تبرطضا

 تدرأ اذإ اق قا كلذو ءانضيأ سايقلا تيب وثب ىمسي ام كي دارملا 59 :ميسقتلا يهو :هلوق

 مث «قالخألا بيذمت ملعب مهقالحأ نوبذهيو ؛ةسدنهلا ملع الوأ نايبصلا نوملعي اقباس ناك دق :خ! يغبني هنأ

 فرصلا نيناوق نم ذبن مه طبضي مث «نايبصلل نآرقلا ظفح مدقي نأ نآلا يدنع نسحألاو «قطنملا نوملعي
 نم حيحصو ةرورضلا ردق ىلع ةيهقفلا لئاسملا ميلعت نع ةسدنهلا رخؤيو «ناوبأ مولعلل امه نيذللا وحنلاو

 .ناميإلا لهأ رثكأل نآلا لمعلا وه امك «نازيملا نفو ثيداحألا حاحص
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 دحاو لك تاعوضوم عيمج بلطاو بولطملا قرط عضف ةيقيدصتلا بلاطملا نم بلطم ليصحت

 نيفرطلا ىلع اهلمح وأ اهيلع نيفرطلا لمح ناك ءاوس ءامهنم دحاو لك تالومحم عيمجو امهنم

 ءامهدحأ نع وه بلس وأ نيفرطلا دحأ هنع بلس ام عيمج بلط اذكو «ةطساو ريغب وأ ةطساوب

 عوضوم تالومحم نم تدحو نإف «تالومحماو تاعوضوملا ىلإ نيفرطلا ةبسن ىلإ رظنا مث

 ىلع لومحم وه ام وأ لوألا لكشلا نم بولطملا تلصح دقف هلومحم عوضوم وه ام بولطملا

 ثلاثلا لكشلا نمف هلومحم عوضوم وه ام هعوضوم تاعوضوم نم وأ يناثلا لكشلا نمف هلومحم
 اذك .ةيفيكلاو ةيمكلا بسحب طئارشلا رابتعا دعب كلذ لك «عبارلا لكشلا نمف هلومحم لومحم وأ

 اذخآ تامدقملا ريثكت ىلإ ريثكتلا نيعأ :هلوقب ئعملا اذه نع فنصملا ربع دقو .علاطملا حرش يق

 حرش يف :ليلحتلاو :هلوق .ليلدلا ىلإ ةبسنلاب يأ ىصقألا دصقملا اهنأل ؛ةجيتنلا نم يأ قوف نم

 لهاستل ةيقطنملا تائيهلا ىلع ال بلاطملل ةجتنم تاسايق مولعلا يف دروي ام اريثك علاطملا

 نم لكشلا يأ ىلع هنأ فرعت نأ تدرأ نإف «دعاوقلاب ماعلا نطفلا ىلع ادامتعا ؛بكرملا

 هل جتنملا سايقلا ىلإ رظناف «بولطملا لصح يح بيترتلا سكع وهو «ليلحتلاب كيلعف لاكشألا
 بولطملل ةكراشم تناك نإو «يئانئتسا سايقلاف هيئزج الكب بولطملا كراشت ةمدقم هيف ناك نإف

 تاعوضوم انبلطو «دوجومو نكممو ريغتم ماعلا اندجوف الثم ماعلا تالومحم انبلط اذإف يأ :تالومحم عيمجو
 اذإ اذكو مسقلا نع بلس هنإف الثم ماعلا انبلط اذإ اذكو «ثداح نكمملا ضعب وأ ريغتم لك اندجوف ثداحلا

 يأ «عوضوملا وه ام :هلوق ىلع فطع :لومحم وه ام وأ (ناهرب).ثداحلا نع بولسم هنإف الثم «مدقلا انبلط

 (ناهرب).اضيأ هلومحم ىلع الومحم بولطملا عوضوم لومحم تدحو
 هنم صخخأ وه ام ىلإ معأ نم يأ «قوف نم ريثكتلا وهو ميسقتلا :حورشلا ضعب قو :خلإ تامدقملا ريثكت ىلإ
 (ليعامسإ).ميلس نهذ هل نم ىلع ىفخي ال امك حراشلا هلاق ام قحلاو .تايئزجلا ىلإ يلكلا ميسقت يق وه امك

 .اهيلع ةيسار ملعلا تاسايق نإف ؛ةعبرألا لاكشألا يهو :ةيقطنملا تائيهلا ىلع ال
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 naissance ts ناهربلاو «دحلا لعف يأ ديدحتلاو

 «ىربكلا نع ىرغصلا كدنع زيمتيل ؛بولطملا يفرط ىلإ رظنا مث «ينارتقا سايقلاف هيئزج دحأب

 هيف هب اموكحم وأ ىرغصلا يهف بولطملا يف هيلع اموكحم نوكي يذلا ءزجلا امإ كراشملا كلذف
 ىلع افلأت نإف «ةمدقملا كلت نم رخآلا ءزحلا ىلع بولطملا نم رخآلا ءزجلا ّدِض مث «ىربكلا يهف

 نإو «جتنملا لكشلا زيمتيو طسوألا دحلا وه بولطملا ءزج ىلإ مضنا امف ةعبرألا تافيلأتلا دحأ

 نم رخآلا ءزجلا عض يأ روكذملا لمعلا امهنم دحاو لكب لمعاف ءابكرم سايقلا ناك افلأتي م

 لكل نوكي نأ دبالف «ميسقتلا ف بولطملا فرط تعضو امك ةمدقملا نم رخآلا ءزحلاو بولطملا

 ادح تدحو نإف «بولطملل اجتنم سايقلا نكي مل الإو «سايقلا يف ام ءيش ىلإ ةبسن امهنم
 :هسكع وهو :هلوقف .ةجيتنلاو .لاكشألاو تامدقملا كل نيبتو «ضايقلا مت دقف امهنيب اكرتشم

 يعي :دحلا لعف يأ :ديدحتلاو :هلوق .ههجو رم امك ةجيتنلا وهو قوف ىلإ تامدقملا ريثكت يأ
 نأب كلذو ءايشألل تايتاذلاو ًاقلطم فرعملا دارملا نأكف «دودحلا ذخأ نايب ديدحتلاب دارملا نأ
 لمحتو هنم معأ وه ام عيمج بلطتو ءيشلا كلذ عضت نأ دبالف ءيش فيرعت تدرأ اذإ :لاقي

 E HU ج23 جو ووو قديح سم تايضرعلا نع تايتاذلا زيمتو ءاهريغب وأ ةطساوب هيلع

 صحألا نم ريثكت يأ «ميسقتلا سكع وهو :ليلحتلا الوأ لاق امل اقفاوم ضعبلا كلذ لاق دقو :تامدقملا ريثكت يأ

 (ليعامسإ) .قطانلا ناويحلا ىلإ ناسنإلا ليلحتو «ناسنإ ىلإ ديز ليلحتك هنم معأ وه ام ىلإ
 .ءايشألا دودح ذحأ قيرط نايب يأ :حلإ لخخأ نايب

 اصقان وأ امات ادح ناك ءاوس ءاقلطم فرعملاو دحلا لعف ديدحتلا نم دارملا نوك نيح ديدحتلا نم :دارملا نأکف

 دودح ذحأ قيرط يأ «دودحلا :هلوق ىلع فطع :ءايشألل تايتاذلاو .تاذلاب فرعملا وهو حلطصملا دحلا ال

 .لاقي نأب ءايشألل تايتاذلا ذحأ قيرط نايبو ءايشألا

 ريغب وأ ةطساولاب داري نأ ىلوألاو «هيلع قطانلاو ناسنإلا ىلع ناويحلا لمحك ةطساو ريغب يأ :اهريغب وأ

 .هنودبو رظنلاو ركفلا قيرطب لمحلا ةطساولا
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 ا اقل اة ما ف ا هب لمعلاو قحا ىلع فوقولا ىلإ قيرطلا يأ

 كلذك سيل امو ءايتاذ ةيهاملا سفن عافترا هعافترا درج نم مزلي ام وأ هل توبثلا نيب وه ام دعت نأب

 ماعلا ضرعلا نم سنجل كدنع زيمتيف هل واسم وه ام عيمجو هتاذ يق وه ام عيمج تبلط اذإو ءاضرع

 يف ةروكذملا طئارشلا رابتعا دعب فرعملا ماسقأ نم تئش مسق يأ بكرت مث ؛ةصاخلا نم لصفلاو

 ءايرظن املع بولطملا ناك نإ نيقيلا يأ :قحلا ىلع فوقولا ىلإ قيرطلا يأ :هلوق .فرعملا باب

 نيقيلا ىلإ لوصولا تدرأ اذإ :لاقي نأك ايلمع املع ناك نإ هب لمعلاو هيلع فوقولا ىلإو

 عافترا هعافترا نم مزلي ام اذك و «يتاذلا ةمالع رمأل توبثلا نيب ءيشلا نوك نإف :هل توبغلا نيب وه ام دعت نأب

 مزاللا ع افترابف «ةيهاملا نم رمأ عافترا مزلتسي عزاللا عافترا ناف ؛موزلملا عافترا مزاللا عافترا سفن نم مزلي ال نكل

 يقيقحلا ديدحتلا نأ اذه نم رهظي :خلإ هل توبثلا نيب وه ام دعت نأب .لمأتف .موزلملا عفتريف رمألا كلذ عفتري

 كتشف سنجلا ناف ؛رذعتم لب لكشم تايضرعلا نع تايتاذلا زايتما ناف ( رييسعع هنأ روهشملاو ع رييسعي سيل ءايشألل

 سيل روهشملا نأ ملعت تنأو «جراخ كلذو ةيهاملا يف لخاد اذه نأ ملعي فيكف «ةصاخلاب لصفلاو ماعلا ضرعلاب

 ءيشلا ىلع قدصي ام نأ قرفلا لصاح ؛حراشلا هنيب امك لهس تايضرعلاو تايتاذلا نيب زايتمالا قيرط نإف ؛كلذك

 هل يتاذ وهف امهنيب لعجلا للخت ليحتسي لب «لعاجلا لعج ىلإ هتوبث جاتحي ال ثيحب هل توبثلا يرورض نوكي نأ امإ

 ةيرورض اوك تايتاذلا نأش نإف ؛هل يضرع وهف لعاجلا لعج ىلإ احاتحم هل هتوبث نوكيو ءيشلا ىلع قدصي امو

 نأ امإ ولخي الف «ءيشلا ىلع قدصي ام نأب امهنيب زايتمالا نكمي اذكو «توبثلا ةنكمم اًهوك تايضرعلا نأشو توبثلا

 مدع يتاذلا نأشف «يضرع يناثلاو «يتاذ لوألا ءاظاحلو انهذو اجراخ ةيهاملا سفن عافترا هعافترا نم مزلي ثيحب نوكي

 اضيأف ةمزاللا يف امأو رهاظ ةمزاللا ريغلا ضراوعلا يف هنإف ؛يضرعلا فالخب تضرف ةبترم يأ يف ةيهاملا نع كاكفنالا

 مزال هنإف ؛قارحإلاك جراخلا يف يناثلاو نهذلا يف لوألا كاكفنال نيهذلاو يجراخلا دوجولا مزاول تناك اذإ رهاظ

 امأ .جراخلا يف اهنع كفنمو نهذلا يف ناسنإلل ةمزال اهفإف ؛ةيلكلاكو نهذلا يف اهنع كفنمو رانلل يجراخلا دوحولل

 ةبترم ف تظحول اذإو فيك «ةيهاملل سفن عافترا ظاحللا يف اهعافترا نم ةيهاملا عافترا مزلي ناك نإو ةيهاملا مزاول

 يح ةبترملا هذه يف ةعفترم نوكتف اهلك ضراوغلا امأو ءاهظاحل يف الحاد نوكي تايتاذلا ظاحلف ءيش رشي ال

 .لهس رمأ وه لب رسعتم سيل تايضرعلاو تايتاذلا نيب: قرفلا ةلمجلابو «ةبترملا هذه يف نيضيقنلا عافترا اوز وحب

 .حيحصلا سايقلا نم ةبستكملا تايرظنلا وأ تايهيدبلا نم ليلدلا نم بكر ملل دب ال هنأ لصاحلاو :خ2 ! لاقي نأك
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 اهنم لصحي ام وأ ةتسلا تايرورضلا امإ «ةروصلا ةحص طئارش ةظفاحم دعب ليلدلا ق لمعتست نأ دبالف

 تاييلسملا وأ تاروهشملاب هبتشت ال نح كلذ نع صحفتلا يف غلابتو «ةجتنم ةئيه و ةحيحص هر وصب

 ةباطخلا قيضم يف عقت ال ىح هنم عمست نم. وأ هب نظلا نسح درج. ءيشب نعذت الو «تاهبشملا وأ

 «هتامدقع. هنم نفلا دصاقمم. هبشأ نماثلا رمألا يأ :هبشأ دصاقملاب اذهو :هلوق .ديلقتلا ةقبرب طبترت الو

 «سايقلا قحاولو ةجحلا ثحابم يف ديدحتلا ىوس ام نودروي علاطملا بحاصك نيرحأتملا ىرت اذلو

 دوصقملاب هبشأ هنوك و لمعلا ىلإ ةراشإ اذه :ليقو «فرعملا ثحابم يف ركذي نأ هنأشف ديدحتلا امأو

 هلضفب انقزرو «نيرمألا يف نيخسارلا نم مكايإو هللا انلعجو لمعلا ملعلا نم دوصقملا لب رهاظ
 .نيعمو قفوم ريح هنإ «نيرهاطلا هترتعو هلآ و ةيربلا ريح دمحم هيبن قحب «نيرادلا يف ةداعس هدوح و

 بك ملا ساقلا نم ةيستكملا ةيرظتلا تالا وأ ةيييدبلا تامدا ةسيقألا قا لسعتسا نأ دبالق يأ :ديالف

 نم ةبستكملا تايرظنلا وأ تايهيدبلا نم ليلدلا نم بكر ملل دبال هنأ لصاحلاو «طئارشلل عماحجلا تايهيدبلا نم

 تامدقملا لامعتسا نع يأ كلذ نع صحفتلا يف غلابت يأ «لمعتست :هلوق ىلع فطع :غلابتو .حيحصلا سايقلا

 .تامدقملا كلت هبتشي ال نح ليلدلا نم ةيستكملا ةيرظنلاو ةيهيدبلا

 أ كوكي نأ كفا يواملا راس ةه رسيا ةيميلعتلا:ءاألا نأ هاجم نيكي نأ نكع :ليق نقلا دضاقع ةديشأ

 اذإ هنأ يعم .يلقع ال يئارقتسا ةينامث يف ملعلا ليصحت يف ةنيعملا ةينامثلا رومألا رصح نأ ملعا مث .لمأتف .انهه

 عورشلا لئاوأ يف اهركذو «باتكلا يف اهداريإو ةينامثلا رومألا كلت اندحو ليصحتلا يف انيعم نوكي ام انحفصت

 ناضقن اهداريإ مدع نم مرلي الق الإو نسح وهف هتركذو كباتك ف هتدرأ ول عع «يرورض ال ياسحتسا رمأ

 ؛ليصحتلا يف انيعم رخآ رمأ دجو نإ ةدايزو ناصقن عم وأ اهنيعب هباتك يف اهدرويلف ؛ىفخي ال امك ررضو
 (ليعامسإ) .اذه .ىفخي ال امك نيفنصملا يأر ىلإ ضوفم رمأ اذهف «يرورضب سيل هيلع اهداريإف

 «هتاوحأو ميسقتلاب لمعلا ىلإ ةراشإ هبشأ "دصاقملاب اذهو" فنصملا لوق يف اذه ةملك نإ :ليق :خإ ةراشإ اذه

 .ملعلا نم دوصقملا وه ملعلا لب امب هبشأ مولعلا يه ىلا دصاقملا ريغ انهه لمعلاو

 رخآلا نع امهدحأ كاكفنا عنتع ةروصلاو ةداملاك لمعلاو ملعلا نإ :ليق ىح :لمعلا ملعلا نم دوصقملا لب

 .ميقتسم مهفو ميلس نهذ هل نم نع ىفخي ال امك
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 لوسرلا تعن يف ةجابيدلا

 TTT ةلمحلا بارعإ ثحبم

 E د ز ز ١١] هباحصأو هلآ ثحبم

 باتكلا فصو يف ةجابيدلا

 لإ 000 هيلإ رانشملا نعت تحن

 IY SESE ةلمحلا نعم نايب ثحبم

 01 نيمسقلا ىلإ باتكلا ماسقنا ثحبم

 Î resis اهانعمو لمجلا بارعإ نايب ثحبم

 000007 باتكلا فيلات هج و نايب

 باتكلا ميسقت نايب

 FF EREN SAS مسقلا

 a a COON امهيناعم نايب

 ةمدقملا

 NE eS ةمدقملا تايوتحم نايب

O ERENT ملعلا فيرعت 

 00000777 ا روصتلاو قيدصتلا نايب

 PY ceki روصتلاو قيدصتلا ميسقت

 ل ا رظنلا فيرعت

 Û لي لا قطنملا جايتحا ثحبم

 عوضوملا

 اهماسقأ فيرعتو ةلالدلا نايب

 SEES ةلالدلا ماسقأ تفي رعت

 ... ةلالدلا ماسقأ نم دوصقملا

 RRS ةلالدلا ماسقأ

mE REH E HR ا F 

mmm ESE EERE 

mE EERE EEE SS E 

SERE BERF #ا ني أ  

 ع س8 هس عه 8 ع يب يب 8 EE Bb ها

EEس ساد دس ني يبا ا  

biii 

Raia RG û ê 

 0ك” يلكلا ماسقأ نايب

 2530 ةعئارألا هسسللا ناين

 5055 يئزحلل يناثلا قالطإلا

 ماعلا ضرعلاو ةصاخلا فيرعت

 GSE ب ني ف ظا 8

TTTه اه ه هاه هاش اه ف  

REE & 

KERR 

EEE FF Eاس سب سب ذب  

EKEN EE 

 م ه اه خا شاه عاش ا ES ا #

 aman هش ف اق

Eمه ساكس س هسه ساه شاش كف ضان  

KEKE ¢هاه شاش  

êع8 هج عه هاه عاش هاه  

 سن سن ا هل © هن ها &



1١ 

 عوضوملا ةحفص ع وضومل

 22000008 لوألا لكلا طقارنت 1 ٠ و وما انهنهتءاستقأ

 ا د ناکا لكشلا ظفار تاروصتلا ثحبم ةمتاخ

 OSE كثيلاثلا لكشلا ظئارش ۷۸ .......... يلقعلاو يعبطلاو يقطنملا يلكلا

 e عبارلا لكشلا طئارش N هع سس همس م هس حملا قمل a ت

 155568 ةعبرألا لاكشألا طئارش ةطباض تاقيدصتلا

 SSE هماسقأو يطرشلا ينارتقالا سايقلا ۸۷ فارطأ ءامسأ عم اهماسقأو ةيضقلا فيرعت

 reca هماسقأو يئانشتسالا سايقلا لا ل ا
 000 فلخلا سايق 41 ........-.. م ىيضوملا رابتعاب ةيلمحلا ماسقأ

 5116 همكحو ءارقتسالا فيرعت 5 ةيئزحلاو ةلمهملا نيب مزالتلا

 a هک علا شرعت ا mats ١ ةيقيقحلاو ةيجراخلا ةيضقلا

 2008 ............ ةعارججأو نياهربلا سايقلا E ع ع سس سسوس نقلا ةيشقلا

 او يللا تاهزبلا I neat بلسلا فرح رابتعاب ةيلمحلا ماسقأ

 قا تلو اوسع فاس ف رم افاق يلدحلا سايقلا IN مو ووو .. ةقلطملاو ةهجوملا ةيضقلا

 500000 يرعشلاو يباطخلا سايقلا ذأ BEARS ا

 EE mtg E 1 14 ocean E ر

 ةمتاخ 1[ 19157 ية واس اقوه هوم ةيطرشلا ةيضقلا ماسقأ

 15252 RESEN ARNE مولعلا ءازجا IR aaa a0 لو نقاتل

 TY SES ةطيسبلا تاهحج ولا ضئاقن

 ا aaa يوتسملا سكعلا فيرعت

 EN was هدويق دئاوفو سايقلا فيرعت

 N 7 7 O هدئاف



 تاعوبطم ىك ىرشبلا ةبتكم

 ناكر ولم
 2ك

 ( موس: مدد« لوا ) ناآرقلا ناسا

 یز رت لاش حرش ىو لئاصخ

 )ر بیت اپام ) ملا بزا

 ماعلا ت یب ماكو الا تايطخ

 ( لم ) ماسالا يت
 (ےج )روز قل“

 ( رلج )٣ ىلاثعر يآ

 ی
 طنا ےیت ر بہ( یی ) مالا ب رھا

 نادي دج ( ناكل نجي ) ایا

 ( نير رخ آو نالوا ) فرصلا مع
 رواصملا ةوفص ىلع

 معاق كاسآ اکر

 هرعاقت كاسآ کی راف

 ( موو« لوا) مکی رغ

 لوسرلا ثيرع فلوس رار ت

 بدالا ةضور

 5 ماعلا بارآ

 نیم ةايح
 لم )ما م

 م
 نآرقلا لامج
 تايباصلا ريس

 ىدتبا لیہ
 ےک کاو

IA 
 مالعا

 ريعسلاو | ز

 نیلام
 لامعالا ءازج

 ماكل عماوج

 بش ورا

 روك ذ راک | دلی

 قيداعا ل خ لامعا لئاضف

 م مارا ( موس, مهوءلوا) ن آر لا ناہل حرام

 اا

 بكي

 ر تلا ميلعأ نک نس

 اضن قن لوصا ناس



 ىرشبلا ةبنكم تاروشنم نم

 تسد رتا سا ا

 نتااخم ا بكن ست ةعوبطملا بتكلا
 ( ىلاعت هللا نوعب ابيرق عبطعس) (ةدلجم كانولم)

 (ةدلجم ؛ةنولم) يماسحلا بختنم (تادلجم ,/ ةيادهلا

 وحنلا لماوع يريرحلل تاماقملا جاضيإلاروب  (تادلجم ) ملسمل جيخملا
 کلام مامالل أطوملا يواضيبلل ريسفتلا يشاشلا لوصأ (تادلجم ؛) حيباصملا ةاكشم

 يبطق دمحم مامالل أطوملا برعلا ةحفن (نيدلجم) راونألا رون

 ةسامحلا ناويد مظعألا مامإلل دنسملا دئاقعلا حرش ثيدحلا حلطصم ريسيت
 يذمرتلل عماجلا حاتفملا صيخلت ةغيصلا ملع بيرعت (تادلجم ٣ر قئاقدلا زنك

 ةيديعسلا ةيدهلا عبسلا تاقلعملا يرودقلا رصتخم نآرقلا مولع يف نايبتلا

 يماجلا حرش يبنتملا ناويد بيدهت حرش (نيدلجم) يناعملا رصتخم

 حيولتلاو حيضوتلا (تادلجم )٣ نيلالجلا ريسفت

 0 (يوقم نوترك ةنولم)

 Books In Other Languages اا ا يب
 تاقرملا ( ةصالخلا عمر وحنلا ةياده

English B 
 Tafsir-e-Uthmani - 1 00 ظ ةيفاكلا (لوادتملا) وحنلا ةياده

 .Lisaan-ul-Quran (Vol 1, 2, 3( ديني جرخ لماع لام جوش
 .Key Lisaan-ul-Quran (Vol 1, 2, 3( يجارسلا ةغالبلا سورد

 AI-Hizbul Azam (Large) (H. Binding) يج وعاسيإ يتفملا مسر دوقع حرش

 AI-Hizbul Azam (Small) (Card Cover) ريبكلا زوفلا ةحضاولا ةغالبلا

Secret of Salah 

Other Languages 

Riyad Us Saliheen (Spanish) (H. Binding) 

Fazail-e-Aamal (Germon) (H. Binding) 

To be published Shortly Insha Allah 

Al1I-Hizbul Azam (French) (Coloured) 


